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Wspólna propozycja Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. i Air Italy Polska dotycząca 

zmiany zapisów Działu X ustawy Prawo lotnicze. 

DZIAŁ X 

Przewóz lotniczy 

 

Art. 190. Przepisy niniejszego działu stosuje się do przewozów lotniczych krajowych 

oraz, w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez umowy międzynarodowe wiążące 

Rzeczpospolitą Polską, do przewozów lotniczych międzynarodowych, wykonywanych 

przez polskich i obcych przewoźników lotniczych, z zastrzeżeniem przepisów 

rozporządzenia nr 1008/2008/WE. 

 

Art. 190. Przepisy niniejszego działu stosuje się do przewozów lotniczych krajowych oraz, w 

zakresie nieunormowanym odmiennie przez umowy międzynarodowe, do przewozów 

lotniczych międzynarodowych wykonywanych przez polskich i obcych przewoźników 

lotniczych, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 

r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wenątrzwspólnotowych tras 

lotniczych. 

Art. 191. 1. Polski przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze w zakresie 

i na warunkach określonych w certyfikacie i  koncesji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

 

2. Wykonywanie przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych na 

określonych trasach lub obszarach pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem 

trzecim przez polskiego przewoźnika lotniczego wymaga uzyskania upoważnienia, 

wydanego przez Prezesa Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

 

3. Wykonywanie przewozów na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

na trasach do i z Konfederacji Szwajcarskiej przez polskiego przewoźnika nie wymaga 

uzyskania upoważnienia. 

 

4. Jeżeli wymagają tego umowy międzynarodowe lub prawo państwa, w którego 

granicach mają być wykonywane przewozy lotnicze, Prezes Urzędu dokonuje wyzna-

czenia, niezależnie od upoważnienia, o  którym mowa w ust. 2, polskich przewoźników 

lotniczych uprawnionych do wykonywania przewozów na określonych trasach lub 

obszarach tego państwa, informując o tym jego właściwy organ. 
 

5. Przy upoważnianiu i wyznaczaniu polskich przewoźników lotniczych uwzględnia się 

interes publiczny oraz potrzeby rozwoju polskiego transportu. 

 

6. Prezes Urzędu może odmówić udzielenia upoważnienia lub dokonać wyznaczenia 

ubiegającemu się o nie polskiemu przewoźnikowi lotniczemu albo ograniczyć je – w 

szczególności w odniesieniu do oferowanej zdolności przewozowej – w przypadkach, 

gdy: 

1) jest to konieczne ze względu na ograniczenia wynikające z umów 

lub przepisów międzynarodowych; 

2) jest to uzasadnione w celu uniknięcia poważnego ograniczenia 

możliwości skutecznego konkurowania polskich przewoźników 
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lotniczych z przewoźnikami lotniczymi innymi niż określeni w ust. 

1 i art. 192a; 

 3) jest to uzasadnione potrzebą umożliwienia opłacalności 

regularnych przewozów na linii lotniczej trasie już obsługiwanej, 

na której nie ma potrzeby zwiększenia oferowanej zdolności 

przewozowej; 

 4) wykonywanie lotów regularnych na danej linii trasie zostało już 

wcześniej powierzone innemu przewoźnikowi lotniczemu na 

zasadzie obowiązku użyteczności publicznej. 
 

7. Jeżeli o upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, występuje dwóch lub więcej 

przewoźników lotniczych ubiegających się o upoważnienie do wykonywania przewozów 

lotniczych na tej samej trasie, w przypadku ograniczonych praw przewozowych, Prezes 

Urzędu udziela upoważnienia przewoźnikowi, po przeprowadzeniu konkursu, w którym 

jako kryteria oceny przyjmuje się w szczególności: 

1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika właściwego poziomu 

usług i konkurencyjnego poziomu opłat za przewozy oraz 

skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi innymi 

niż określeni w ust. 1 i art. 192a; 

2) wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia, będącego 

przedmiotem konkursu, i dotychczas osiągane przez niego wyniki 

ekonomiczne. 
 

8. Prezes Urzędu, na uzasadniony wniosek zainteresowanego przewoźnika, może 

dokonać oceny efektywności wykorzystywania ograniczonych praw przewozowych, 

cofnąć upoważnienie i przeprowadzić konkurs.  

 

9. Upoważnienie lub wyznaczenie mogą być cofnięte, w przypadku gdy przewoźnik 

lotniczy nie stosuje się do przepisów dotyczących przewozu lotniczego. 

 

10. Upoważnienie, które zostało udzielone w wyniku konkursu, o którym mowa w  ust. 7, 

może ponadto być cofnięte w  szczególności, gdy przewoźnik lotniczy: 

1) nie rozpoczął wykonywania przewozów lotniczych do końca 

sezonu rozkładowego następującego po sezonie, w  którym 

upoważnienie zostało mu przyznane, 

2) przerwał wykonywanie przewozów lotniczych, do których został 

upoważniony, i nie wznowił ich w czasie jednego kolejnego sezonu 

rozkładowego  

– chyba że udowodni, że niewykonywanie przewozów lotniczych było 

następstwem okoliczności, na które nie miał wpływu; 

3) złożył pisemny wniosek do Prezesa Urzędu, informujący o 

zaprzestaniu korzystania z przyznanych praw przewozowych;  

4)  nie stosuje się do przepisów dotyczących przewozu lotniczego.  

 

11. Upoważnienie przyznane bez konieczności przeprowadzenia konkursu, o którym 

mowa w ust. 7, lub wyznaczenie mogą być ograniczone, w przypadku gdy przewoźnik 

lotniczy nie stosuje się do przepisów dotyczących przewozu lotniczego. 
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12. Przewoźnik lotniczy jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu, z wyprzedzeniem 

co najmniej 30 dni, o planowanym zaprzestaniu wykonywania regularnego przewozu na 

trasie, do obsługi której został upoważniony w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 

7, podając jego przyczynę. 

 

13. Upoważnienie, jego odmowa, ograniczenie i cofnięcie następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

14. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, procedurę 

konkursową zawierającą szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw 

przewozowych, o których mowa w ust. 7, z uwzględnieniem wiążących umów i 

przepisów międzynarodowych oraz z poszanowaniem zasady niedyskryminacji. 

 

Art. 191. 1. Polski przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze w zakresie i na 

warunkach określonych w certyfikacie i koncesji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 

2. Upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych lub serii przewozów 

nieregularnych na określonych trasach lub obszarach udziela polskiemu przewoźnikowi 

lotniczemu Prezes Urzędu w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. 

3. Jeżeli wymagają tego umowy międzynarodowe lub prawo państwa, w którego granicach 

mają być wykonywane przewozy lotnicze, Prezes Urzędu dokonuje wyznaczenia, niezależnie 

od upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, polskich przewoźników lotniczych uprawnionych 

do wykonywania przewozów na określonych trasach lub obszarach tego państwa, informując 

o tym jego właściwy organ. 

4. Przy upoważnianiu i wyznaczaniu polskich przewoźników lotniczych uwzględnia się 

interes publiczny oraz potrzeby rozwoju polskiego transportu. 

5. Prezes Urzędu może odmówić upoważnienia lub wyznaczenia ubiegającemu się o nie 

polskiemu przewoźnikowi lotniczemu albo ograniczyć je - w szczególności w odniesieniu do 

oferowanej zdolności przewozowej - w przypadkach, gdy: 

1) jest to konieczne ze względu na ograniczenia wynikające z umów lub przepisów 

międzynarodowych; 

2) jest to uzasadnione w celu uniknięcia poważnego ograniczenia możliwości skutecznego 

konkurowania polskich przewoźników lotniczych z przewoźnikami lotniczymi innymi niż 

określeni w ust. 1 i art. 192a ust. 1; 

3) jest to uzasadnione potrzebą umożliwienia opłacalności regularnych przewozów na linii 

lotniczej już obsługiwanej, na której nie ma potrzeby zwiększenia oferowanej zdolności 

przewozowej; 

4) wykonywanie lotów regularnych na danej linii zostało już wcześniej powierzone innemu 

przewoźnikowi lotniczemu na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej. 

6. Jeżeli o upoważnienie lub wyznaczenie, o których mowa w ust. 2 i 3, występuje dwu lub 

więcej przewoźników lotniczych ubiegających się o upoważnienie lub wyznaczenie do 

wykonywania przewozów lotniczych na tej samej trasie, w przypadku ograniczonych praw 

przewozowych, Prezes Urzędu podejmuje decyzję o wyborze przewoźnika po 

przeprowadzeniu konkursu, w którym jako kryteria oceny przyjmuje się: 
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1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika właściwego poziomu usług i konkurencyjnego 

poziomu opłat za przewozy oraz, w przypadku przewozów międzynarodowych, skutecznego 

konkurowania z innymi przewoźnikami lotniczymi niż określono w ust. 1 i art. 192a ust. 1; 

2) wcześniej poniesione nakłady i dotychczas osiągane przez niego wyniki ekonomiczne. 

7. Procedurę konkursową, o której mowa w ust. 6, przeprowadza się z poszanowaniem 

nabytych wcześniej przez przewoźników lotniczych praw do wykonywania przewozów na tej 

trasie. 

8. Upoważnienie lub wyznaczenie, które zostało udzielone w wyniku konkursu, o którym 

mowa w ust. 6, może być cofnięte w razie stwierdzenia, że przewoźnik lotniczy: 

1) nie rozpoczął wykonywania przewozów lotniczych do końca sezonu rozkładowego 

następującego po sezonie, w którym upoważnienie zostało mu przyznane, 

2) przerwał wykonywanie przewozów lotniczych, do których został upoważniony, i nie 

wznowił ich w czasie dwóch następujących po sobie sezonach rozkładowych 

- chyba że udowodni, iż niewykonywanie przewozów lotniczych było następstwem 

okoliczności, na które nie miał wpływu. 

9. Upoważnienie lub wyznaczenie, które zostało udzielone w wyniku konkursu, o którym 

mowa w ust. 6, może być cofnięte na pisemny wniosek przewoźnika lotniczego złożony do 

Prezesa Urzędu, informujący o rezygnacji z korzystania z przyznanych przewoźnikowi praw 

przewozowych. 

10. Upoważnienie lub wyznaczenie może być cofnięte lub ograniczone w razie stwierdzenia, 

że przewoźnik lotniczy nie stosuje się do przepisów dotyczących przewozu lotniczego. 

11. Przewoźnik lotniczy jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu, z wyprzedzeniem co 

najmniej 30 dni, o planowanym zaprzestaniu wykonywania regularnego przewozu na trasie, 

do obsługi której został upoważniony lub wyznaczony, podając jego przyczynę. 

12. Upoważnienie, jego odmowa, ograniczenie i cofnięcie następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

Art.  191a. 1. Prezes Urzędu odmawia wydania upoważnienia do wykonywania 

przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych na określonych trasach lub 

obszarach, jeżeli przewoźnik: 

1) znajduje się w wykazie, o którym mowa w rozporządzeniu nr 

2111/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu 

przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania 

przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów 

korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika 

lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającym art. 9 

dyrektywy 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, s. 15), lub 

2) zamierza wykonać przewóz lotniczy na podstawie umowy 

dotyczącej obsługi trasy przy użyciu statku powietrznego 

wynajętego od innego przewoźnika znajdującego się w wykazie. 

 

2. Prezes Urzędu zawiesza, na okres do 6  miesięcy, upoważnienie udzielone 

przewoźnikowi lotniczemu, jeżeli przewoźnik spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 

1. 
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3. Prezes Urzędu cofa przewoźnikowi lotniczemu zawieszone upoważnienie, jeżeli po 

upływie okresu zawieszenia nie ustała jego przyczyna. 

 

Art. 192. 1. Decyzje w sprawie upoważnienia i wyznaczenia, o których mowa w art. 191 ust. 

2 i 4, wydaje się na wniosek przewoźnika lotniczego. 

2. Wniosek o udzielenie upoważnienia i wyznaczenia powinien być złożony Prezesowi 

Urzędu w terminie nie krótszym niż:  

1) 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia regularnego przewozu;  

2) 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia serii nieregularnych lotów handlowych. 

2a. „W przypadkach niecierpiących zwłoki Prezes Urzędu może wydać upoważnienie i 

wyznaczenie pomimo niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2” 

 

3. Wniosek o udzielenie upoważnienia i wyznaczenia powinien zawierać informacje 

dotyczące: 

 

1) trasy, rodzaju przewozu, oferowanej zdolności przewozowej, częstotliwości lotów, typów 

statków powietrznych oraz 

2) prognozy przewozów i przewidywanej rentowności połączenia - w przypadku ubiegania 

się o udzielenie upoważnienia do wykonywania przewozu regularnego na określonych 

trasach. 

Art. 192a. Wykonywanie przewozów regularnych na określonych trasach lub obszarach 

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwem trzecim przez przewoźnika 

wspólnotowego, wymaga uzyskania upoważnienia, o którym mowa w art. 191 ust. 2, 

oraz wyznaczenia, o którym mowa  w art. 191 ust. 4. Przepisy art. 191 i 192 stosuje się 

odpowiednio. 
 

Art. 192a. 1. Przewoźnik lotniczy będący przedsiębiorcą zagranicznym z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, ustanowiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólnot Europejskich, może wykonywać przewozy 

lotnicze pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim po uzyskaniu upoważnienia, o 

którym mowa w art. 191 ust. 2, oraz wyznaczenia, o którym mowa w art. 191 ust. 3. Przepisy 

art. 191 i 192 stosuje się odpowiednio. 

2. Do wniosku o udzielenie upoważnienia i wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza 

się następujące dokumenty: 

1) koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego 

państwa; 

2) certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ danego państwa; 

3) polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, 

przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz, w stosunku do osób 

trzecich, zgodny z przepisami polskimi i międzynarodowymi; 

4) odpis z właściwego rejestru; 
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5) listę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie z warunkami ich stosowania, o 

których mowa w art. 198; 

6) program ochrony przewoźnika zatwierdzony przez właściwą dla danego państwa władzę 

lotniczą. 

Art. 192b 

1. Wykonywanie nieregularnych lotów handlowych: 

 

1) przez przewoźnika lotniczego wspólnotowego innego niż posiadający koncesję 

wydaną przez Prezesa Urzędu, na określonych trasach lub obszarach między 

Rzeczpospolitą Polską a państwem innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

2) przez przewoźnika obcego, z państwa trzeciego, 

 

w celu rozpoczynającego się i kończącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty pochodzących z państwa innego 

niż państwo rejestracji przewoźnika lotniczego wymaga uzyskania zezwolenia.  

 

2. Warunkiem udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 jest uzyskanie przed 

zawarciem umowy czarterowej, od przewoźników posiadających koncesję wydaną przez 

Prezesa Urzędu potwierdzenia braku możliwości albo braku zainteresowania 

wykonaniem planowanego przewozu na podstawie dostarczonych informacji 

dotyczących warunków planowanej umowy czarterowej.  

3. Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu wykaz przewoźników 

posiadających koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu podlegających konsultacji, o 

której mowa w ust. 2. 

 

Art. 193. 1. Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze do lub z 

Rzeczypospolitej Polskiej tylko w zakresie i na warunkach określonych w zezwoleniu 

wydanym na wniosek obcego przewoźnika przez Prezesa Urzędu, przy uwzględnieniu 

postanowień umów i przepisów międzynarodowych.  

1a. Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wydanego na wniosek 

obcego przewoźnika przez Prezesa Urzędu, z uwzględnieniem umów i przepisów 

międzynarodowych. 

 

1a. Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania koncesji udzielonej na podstawie 

rozporządzenia nr 2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania 

przewoźników lotniczych, tylko w zakresie i na warunkach określonych w zezwoleniu 

wydanym na wniosek obcego przewoźnika przez Prezesa Urzędu. 

 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 , ust. 1a oraz art. 192b ust. 1, nie jest wymagane: 
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1) w przypadku pojedynczych lotów pasażerskich wykonywanych statkami powietrznymi o 

pojemności nieprzewyższającej 12 miejsc pasażerskich, wykorzystywanych wyłącznie przez 

zamawiającego lub zamawiających na trasie przez nich ustalonej; 

2) w przypadku pojedynczych lotów towarowych wykonywanych statkami o maksymalnej 

masie startowej nieprzewyższającej 5 700 kg, wykorzystywanych wyłącznie przez 

zamawiającego lub zamawiających na trasie przez nich ustalonej. 

 

3) w przypadku lotów handlowych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

albo do i z Konfederacji Szwajcarskiej, wykonywanych przez przewoźników lotniczych 

posiadających koncesję udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o  Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
 

3. Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na czas określony. 

4. Obcy przewoźnik lotniczy powinien być wyznaczony do wykonywania przewozów 

lotniczych na określonych trasach lub obszarach - w przypadku gdy wymagają tego umowy 

międzynarodowe, oraz odpowiednio certyfikowany przez właściwy organ państwa, w którym 

jest koncesjonowany. 

5. Prezes Urzędu może:  

1) w przypadkach szczególnych uznać wyznaczenie, o którym mowa w ust. 4, przez organ 

państwa innego niż państwo koncesjonujące;  

2) nie uznać wyznaczenia dotyczącego przewoźnika uzależnionego od podmiotu lub 

podmiotów państw trzecich;  

3) nakazać przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia spełnienia przez przewoźnika 

wymagań certyfikacji, zgodnie z przepisami międzynarodowymi.  

 

6. W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji przewoźnika jako 

wspólnotowego lub koncesjonowanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w 

zakresie koncesjonowania przewoźników lotniczych, przewoźnik, na żądanie Prezesa 

Urzędu, przedstawia dokumenty określające jego państwo koncesjonowania. 

W  przypadku nie wywiązania się przez przewoźnika z tego obowiązku Prezes Urzędu 

może zabronić, w drodze decyzji administracyjnej, wykonania przewozu lotniczego. Do 

doręczenia decyzji stosuje się przepisy art. 195 ust. 5. Decyzji nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. 
 

Art. 194. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na 

określonych trasach lub obszarach, o którym mowa w art. 193 ust. 1 oraz ust. 1a, zawierający 

wymagane dane i dokumenty powinien być złożony przed zamierzonym rozpoczęciem 

przewozów w terminie nie krótszym niż:  

1) 3 dni robocze - w przypadku przewozów wykonywanych w lotach pojedynczych - uznając 

lot tam i z powrotem za jeden lot;  

2) 7 dni roboczych - w przypadku dwu lub więcej nieregularnych lotów handlowych;  
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3) 14 dni roboczych - w przypadku serii nieregularnych lotów handlowych obejmującej co 

najmniej dziesięć lotów; 

4) 30 dni - w przypadku przewozów regularnych,  

chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 192b ust. 1. 

1a. W przypadkach niecierpiących zwłoki Prezes Urzędu może wydać zezwolenie 

mimo niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych, o których 

mowa w art.  192b ust. 1, zawierający wymagane dane i dokumenty, powinien być 

złożony przed zamierzonym rozpoczęciem przewozów w terminie nie krótszym niż: 

1) 7 dni roboczych – w przypadku przewozów wykonywanych w lotach pojedynczych – 

uznając lot tam i z powrotem za jeden lot; 

2) 20 dni roboczych – w przypadku dwu lub więcej nieregularnych lotów handlowych; 

3) 30 dni roboczych – w przypadku serii nieregularnych lotów handlowych obejmującej 

co najmniej dziesięć lotów.  

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje określające:  

1) nazwę, siedzibę i adres przewoźnika lotniczego;  

2) trasę, na której mają być wykonywane przewozy, oraz rodzaj tych przewozów 

(pasażerowie wraz z bagażem, towar, poczta);  

3) oferowaną zdolność przewozową i częstotliwość lotów;  

4) typy statków powietrznych i ich znaki rejestracyjne;  

5) organizację przedsiębiorstwa przewoźnika lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz eksploatacyjno-handlową obsługę jego przewozów lotniczych w polskich 

portach lotniczych; 

6) nazwę i adres zleceniodawcy na wykonywanie przewozu nieregularnego. 

3. Do wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, należy dołączyć: 

 

1) dokumenty określające status prawny przewoźnika lotniczego oraz strukturę kapitałową i 

rzeczywistą kontrolę przedsiębiorstwa przewoźnika - na żądanie Prezesa Urzędu; 

2) wyznaczenie przez właściwy organ obcego państwa do wykonywania przewozów objętych 

wnioskiem - w przypadku gdy wymaga tego umowa międzynarodowa; 

3) certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ obcego państwa;  

4) polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z  eksploatacją statków 

powietrznych, przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i  poczty oraz w 

stosunku do osób trzecich        –  na  żądanie Prezesa Urzędu; 

4) polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, 

przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz w stosunku do osób 

trzecich;  

5) umowę zawartą ze zleceniodawcą na wykonywanie przewozu nieregularnego, z 

wykazaniem wysokości opłaty - na żądanie Prezesa Urzędu; 
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6) świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego - na żądanie Prezesa Urzędu; 

7) świadectwo zdatności w zakresie hałasu statku powietrznego - na żądanie Prezesa Urzędu; 

8) upoważnienie do wykonywania przewozów wydane przez właściwy organ danego państwa 

- na żądanie Prezesa Urzędu; 

9) koncesję lub równoważny dokument wydany przez właściwy organ obcego 

państwa – na żądanie Prezesa Urzędu. 

9) koncesję wydaną przez właściwy organ danego państwa. 

4. Do wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dołącza się 

dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2-7 i 9. 

5. Do wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 192b ust. 1, dołącza się 

odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 3 lub 4, a także potwierdzenia oraz 

informacje uzyskane od przewoźników zgodnie z art. 192b ust. 2. 

Art. 195. 1. Zezwolenie może być udzielone, jeżeli zarazem:  

1) przemawia za tym interes publiczny;  

2) polscy przewoźnicy lotniczy korzystają w państwie koncesjonowania przewoźnika 

ubiegającego się o zezwolenie z podobnych praw lub uzyskują inne wzajemne korzyści, co 

zostało potwierdzone przez Prezesa Urzędu;  

3) zapewniona jest możliwość obsługi lotów i przewozów w polskich portach lotniczych;  

4) warunki wykonywania i sposób organizacji rozpoczynających się na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej przewozów lotniczych w  ramach imprez turystycznych oraz 

przewozów czarterowych są zgodne z przepisami rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 202 pkt 6. 

4) w przypadku lotów wykonywanych w ramach przewozów nieregularnych, dodatkowo: 

a) przewóz nie może być na podobnych warunkach wykonany w lotach regularnych między 

tymi samymi portami lotniczymi lub regionami,  

b) przy przewozach czarterowych lub grupowych rozpoczynających się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zasady ich organizacji są zgodne z przepisami polskimi.  

5) w przypadku przewozów, o których mowa w art.  192b ust. 1 – żaden przewoźnik 

posiadający koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu nie zgłosił możliwości wykonania 

planowanego przewozu, oferując w szczególności dostępność statku powietrznego: 

a) na tej samej trasie; oraz 

b) o pojemności odpowiedniej do wymogów kontraktu przewozowego; oraz 

c) nie wcześniej niż dwie i nie później niż dwie godziny od czasu pierwotnie 

planowanego.  

  

2. Prezes Urzędu może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie przewozu lotniczego, 

jeżeli jest to konieczne ze względu na ograniczenia wynikające z umów i przepisów 

międzynarodowych oraz w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 1, art. 193 ust. 4 oraz art. 194.  

3. W zezwoleniu określa się jego warunki, ograniczenia oraz termin jego ważności.  
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4. Zezwolenie może zostać przez Prezesa Urzędu cofnięte lub ograniczone w razie 

stwierdzenia, że przewoźnik nie stosuje się do przepisów obowiązujących w zakresie 

przewozu lotniczego lub w inny sposób narusza warunki lub ograniczenia ustalone w 

zezwoleniu.  

 

4a. Prezes Urzędu odmawia wydania zezwolenia na przewozy, o których mowa w art. 

194 ust. 1 oraz ust. 1b, lub cofa wydane zezwolenie na przewozy, o których mowa w art. 

194 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 1b, jeżeli: 

1)  przewoźnik znajduje się w wykazie, o którym mowa w rozporządzeniu nr 

2111/2005/WE; 

2)  przewoźnik zamierza wykonywać przewóz lotniczy na podstawie umowy 

dotyczącej obsługi tras przy użyciu statku powietrznego wynajętego od 

przewoźnika znajdującego się w wykazie, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wprowadził zakaz, o którym mowa w  art.  155a ust. 1 pkt 2. 

4)  w przypadku przewozów, o których mowa w art.  192b ust. 1 – przewoźnik  

posiadający koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu zgłosił chęć i możliwość 

wykonania planowanego przewozu oferując warunki, o których mowa w ust. 1 

pkt 5 lit. a) – c), z zastrzeżeniem ust. 4e oraz ust. 4f. 

 4b. Prezes Urzędu może odmówić wydania zezwolenia na przewozy, o których mowa 

w  art.  194 ust. 1 oraz ust. 1b, lub może cofnąć wydane zezwolenie na przewozy, o 

których mowa w  art.  194 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 1b, jeżeli: 

1)  przewoźnik narusza przepisy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego lub 

ochrony lotnictwa; 

2)  przewoźnik zamierza wykonywać przewóz lotniczy na podstawie umowy 

dotyczącej obsługi trasy przy użyciu statku powietrznego wynajętego od 

innego przewoźnika, o którym mowa w pkt 1. 

4c. Prezes Urzędu ogranicza zezwolenie na przewozy, o których mowa w art. 194 ust. 

1 pkt 1-3, w  odniesieniu do statków powietrznych spełniających przesłanki określone w 

ust. 4a albo może ograniczyć zezwolenie na przewozy, o których mowa w art. 194 ust. 1 

pkt 1-3, w odniesieniu do statków powietrznych spełniających przesłanki określone w 

ust. 4b.  

4d. Prezes Urzędu zawiesza, na okres do 6 miesięcy, zezwolenie na przewozy, o 

których mowa w  art.  194 ust. 1 pkt 4, oraz cofa zawieszone zezwolenie po upływie 

okresu na jaki zezwolenie zostało zawieszone, jeżeli przewoźnik lotniczy spełnia 

przesłanki określone w ust. 4a. 

4e. Prezes Urzędu może wydać zezwolenie na przewóz, o którym mowa w art.  192b ust. 

1, jeżeli żaden z przewoźników wymienionych w art.  192b ust. 3. nie wyrazi chęci 

wykonania tego przewozu z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 

lit. a) – c) lub jeżeli czarterujący, w terminie nie krótszym niż: 

1) 4 dni robocze – w przypadku przewozów wykonywanych w lotach pojedynczych – 

uznając lot tam i z powrotem za jeden lot; 

2) 10 dni roboczych – w przypadku dwu lub więcej nieregularnych lotów handlowych; 
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3) 15 dni roboczych – w przypadku serii nieregularnych lotów handlowych 

obejmujących co najmniej dziesięć lotów 

przed zamierzonym rozpoczęciem przewozów udowodni, że żaden z przewoźników 

wymienionych w art. 192b ust. 3. nie jest w stanie wykonać planowanego przewozu 

zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) – c).  

4f. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 4 i niezawarcia umowy czarterowej z 

przewoźnikiem posiadającym koncesję wystawioną przez Prezesa Urzędu czarterujący 

ma prawo do dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania od tego przewoźnika. W 

takiej sytuacji czarterujący musi wykazać, że przewoźnik nie miał możliwości ani nie był 

zainteresowany wykonaniem planowanego przewozu zgodnie z warunkami, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) – c).  

5. Decyzję o wydaniu, odmowie wydania, ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na 

przewozy, o  których mowa w art. 194 ust. 1 oraz ust. 1b, doręcza się w  formie pisemnej 

lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu teleksowej łączności 

lotniczej albo, w uzasadnionych przypadkach, ogłasza się ustnie. 

5. Decyzję o wydaniu, odmowie wydania, ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na 

przewozy, o których mowa w art. 194 ust. 1 pkt 1 i 2, doręcza się w formie pisemnej, 

telefaksu, poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu teleksowej łączności lotniczej albo - 

w uzasadnionych przypadkach - ogłasza się ustnie, a w przypadku zezwolenia, o którym 

mowa w art. 194 ust. 1 pkt 3 i 4 - w formie pisemnej. 

 
Art. 195a. Przewoźnik lotniczy operujący do, z lub w Rzeczypospolitej Polskiej ma 

obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu statystycznych danych przewozowych 

dotyczących wielkości ruchu lotniczego, przewozów pasażerskich i towarowych, w 

terminie 30 dni od zakończenia badanego okresu, w ujęciu miesięcznym oraz 

sezonowym, a także na każde żądanie Prezesa Urzędu. 
 

Art. 195b. 1. Prezes Urzędu wydaje, ogranicza, cofa zezwolenia i upoważnienia z 

uwzględnieniem decyzji, o których mowa w art. 195c. 

 

2. Przewozy lotnicze do, z oraz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odbywają się z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających z decyzji, o których mowa w art. 195c. 

 

Art. 195c. 1. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze decyzji 

administracyjnej, dokonać, na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 

1008/2008/WE, podziału ruchu lotniczego pomiędzy porty lotnicze.  

2. Minister właściwy do spraw transportu, nie później niż 3 miesiące przed dniem 

wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, przesyła do Komisji Europejskiej projekt 

decyzji o zamiarze dokonania podziału ruchu lotniczego lub zmian w obowiązujących 

zasadach podziału ruchu lotniczego. 

 

3. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze decyzji administracyjnej, na 

zasadach określonych w art. 20 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, ograniczyć 

wykonywanie praw przewozowych.  

 

4. Minister właściwy do spraw transportu informuje o zamiarze wprowadzenia 

ograniczeń, o których mowa w ust. 3, przynajmniej 3 miesiące przed dniem wydana 
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decyzji, o której mowa w ust. 3, pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską, 

przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. 

 

5. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze decyzji administracyjnej, na 

zasadach określonych w art. 21 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, ograniczyć 

wykonywanie praw przewozowych lub określić ich warunki. 

 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

7. Minister właściwy do spraw transportu informuje bez zbędnej zwłoki Komisję 

Europejską i pozostałe państwa członkowskie o działaniach, o których mowa w ust. 5,  

przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. 

 

8. Jeżeli problemy wymagające wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, utrzymują się 

ponad 14 dni, minister właściwy do spraw transportu informuje o tym fakcie Komisję 

Europejską oraz inne państwa członkowskie, i może, za zgodą Komisji Europejskiej, 

przedłużyć decyzję na dalsze okresy nieprzekraczające 14 dni. 

9. Decyzje ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, są 

wydawane, ograniczane i cofane z uwzględnieniem stanowiska Komisji Europejskiej 

wydawanych w związku z wprowadzanymi ograniczeniami. 

 

Art. 196. 1. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 1a, nie określa prawa 

obcego przewoźnika do utrzymywania własnego personelu do obsługi technicznej, 

eksploatacyjnej i handlowej przewozów, uprawnienia takie mogą być przyznawane 

przewoźnikowi w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu, przy uwzględnieniu 

zasady wzajemności. Przepis ten nie narusza przepisów art. 177-182 dotyczących obsługi 

naziemnej. 

 

2. Przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium państwa innego niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy 

o  Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić sprzedaż przewozów 

lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu zezwolenia Prezesa 

Urzędu wydawanego, na wniosek tego przewoźnika, przy zachowaniu zasady 

wzajemności. 

2. Na wniosek obcego przewoźnika lotniczego, Prezes Urzędu może udzielić mu zezwolenia 

na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przy uwzględnieniu zasady wzajemności.  

2a. Przewoźnik lotniczy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może 

prowadzić sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć następujące dokumenty:  

 

1) odpis z rejestru sądowego oddziału przedsiębiorstwa przewoźnika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  
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2) zaświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej NIP;  

3) zaświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji w systemie REGON;  

4) określające podmiot reprezentujący obcego przewoźnika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) nazwisko i adres – w przypadku osoby fizycznej, 

b) nazwę, siedzibę i adres oraz status – w przypadku osoby prawnej albo spółki prawa 

handlowego nieposiadającej osobowości prawnej. 

4) określające nazwę, siedzibę i adres oraz status prawny podmiotu reprezentującego obcego 

przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akt zawiązania podmiotu, wypis z 

właściwego rejestru) lub nazwisko i adres osoby fizycznej. 

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 184. 

Art. 196a. 1. W zezwoleniu na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych określa się: 

 

1) przewoźnika, jego siedzibę i oddział; 

2) zakres i przedmiot działalności objętej zezwoleniem; 

3) obszar działalności; 

4) okres ważności zezwolenia; 

5) szczególne warunki wykonywania działalności. 

2. Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony. 

3. Prezes Urzędu może odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli: 

1) udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami 

międzynarodowymi; 

2) wnioskodawca nie spełnił wymagań, o których mowa w art. 196 ust. 2 i 3. 

4. Zezwolenie może być cofnięte gdy: 

1) zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności objętej zezwoleniem; 

2) przedsiębiorca przestanie spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do 

prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu; 

3) przedsiębiorca nie usunie w wyznaczonym terminie, stanu faktycznego lub prawnego 

niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność objętą zezwoleniem. 

 

Art. 196b. 1. Przewoźnik lotniczy, działający jako przewoźnik umowny – w rozumieniu 

Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego 

przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 37, poz. 235) – planujący wykonywanie regularnych przewozów lotniczych na 

trasach do, z oraz w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach umowy o dzieleniu 

oznakowania linii, jest obowiązany zawiadomić o tym Prezesa Urzędu.          

 

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, obcy przewoźnik lotniczy nieposiadający 

koncesji udzielonej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 
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Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dołącza 

następujące dokumenty: 

1)  wyznaczenie przez właściwy organ obcego państwa do wykonywania przewozów 

objętych wnioskiem, jeżeli wymaga tego umowa międzynarodowa; 

2)  certyfikat wydany przewoźnikowi lotniczemu przez właściwy organ obcego państwa; 

3)  koncesję wydaną przez właściwy organ danego państwa lub równoważny dokument; 

4)  polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy, stwierdzający ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, 

przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów lub poczty oraz w stosunku do osób 

trzecich; 

5)  umowę o dzieleniu oznakowania linii. 

 

3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie nie krótszym niż 30 

dni roboczych przed dniem zamierzonego rozpoczęcia przewozów. 

 

4. Przewoźnik może rozpocząć przewozy na zasadach określonych w zawiadomieniu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wszystkich 

wymaganych dokumentów Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, nie 

zakaże ich wykonywania.  

 

5. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może ograniczyć zakres bądź 

zakazać wykonywania przewozów, rozpoczętych na podstawie zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli przewoźnik lotniczy nie stosuje się do umów lub przepisów 

międzynarodowych lub w inny sposób narusza prawo Unii Europejskiej, dotyczące 

wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. 

 

6. Do doręczenia decyzji, których mowa w ust. 4 i 5,  stosuje się przepisy art. 195 ust. 5. 

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Art. 197.1. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu oraz 

wojewody lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, może, w drodze 

rozporządzenia: 

1) nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu 

lotniczego między dwoma portami lotniczymi położonymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub między portem lotniczym położonym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej a innym portem lotniczym położonym na terytorium 

Wspólnoty, 

2) określić okres oraz warunki wykonywania obowiązku użyteczności publicznej, o 

którym mowa w pkt 1 

- z uwzględnieniem polityki państwa w zakresie rozwoju regionalnego oraz zasady 

niedyskryminacji między przewoźnikami wspólnotowymi.  

 

2. Szczegółowy tryb oraz kryteria ustanawiania obowiązku użyteczności publicznej 

określa rozporządzenie nr 1008/2008/WE. 

 

3. Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w ust. 1, jest 

poprzedzone analizą: 
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1) sytuacji gospodarczej regionu;  

2) dostępności innych środków transportu; 

3) istniejących i planowanych połączeń lotniczych oraz stosowanych taryf lotniczych; 

4) zapotrzebowania na połączenia lotnicze, przedłożonego przez wojewodę lub 

marszałka województwa. 

 

4. W celu realizacji działań, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 

transportu występuje do:  

1) jednostki samorządu terytorialnego - o przedstawienie analizy sytuacji gospodarczej 

regionu; 

2) Prezesa Urzędu o przedstawienie analizy istniejących i planowanych połączeń 

lotniczych oraz stosowanych taryf lotniczych na danej trasie. 

5. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje treść projektu rozporządzenia, o 

którym mowa w ust. 1, do Komisji Europejskiej oraz innych zainteresowanych państw 

członkowskich. 

 

6. Prezes Urzędu weryfikuje spełnienie przez przewoźników lotniczych operujących na 

trasie, na którą nałożono obowiązek użyteczności publicznej, warunków określonych w 

tym obowiązku w oparciu, w szczególności o dostępne publicznie oraz uzyskane od 

przewoźników informacje na temat oferowanych przewozów, potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w tym obowiązku. 

 

7. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie obowiązku żaden wspólnotowy 

przewoźnik lotniczy nie rozpoczął lub nie przekazał do Prezesa Urzędu informacji o 

planowanym rozpoczęciu wykonywania – zgodnie z warunkami nałożonymi na 

podstawie ust. 1 – przewozów na trasie, na której nałożono obowiązek użyteczności 

publicznej, minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego może ograniczyć dostęp do tej trasy do 

jednego wspólnotowego przewoźnika lotniczego na okres do 4 lat na zasadach 

określonych w art. 17 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, publikując zaproszenie do 

składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

8. W przypadku, gdy ograniczeniu dostępu do trasy, o którym mowa w ust. 7, 

towarzyszy rekompensata, o której mowa w art. 17 ust. 8 rozporządzenia nr 

1008/2008/WE, koszty związane z tą rekompensatą pokrywane są przez Prezesa 

Urzędu, a jeżeli obowiązek użyteczności został nałożony przy pozytywnej opinii 

wojewody lub jednostki samorządu terytorialnego, organ ten jest obowiązany do 

partycypowania co najmniej w 50% pokrycia tych kosztów.  

 

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania kosztów wykonywania obowiązku użyteczności publicznej, z uwzględnieniem 

prawa Unii Europejskiej dotyczącego stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy 

państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. 

 

Art. 197. 1. Na wniosek właściwej jednostki samorządu terytorialnego Prezes Urzędu może 

zarządzić, aby określona trasa o stosunkowo nieznacznym ruchu, lecz ważna dla miasta lub 

regionu, była obsługiwana na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej, z zachowaniem 

przez przewoźnika określonych wymagań dotyczących w szczególności ciągłości i 

regularności przewozów, zdolności przewozowej i poziomu opłat za przewozy, ogłaszając ten 

fakt w dzienniku urzędowym Urzędu. 
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2. Jeżeli żaden z upoważnionych albo wyznaczonych przewoźników lotniczych nie podejmie 

się obsługi danej trasy stosownie do wymagań, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może 

ogłosić konkurs otwarty dla polskich przewoźników, a gdy przewidują to umowy 

międzynarodowe - także dla obcych przewoźników w celu wybrania przewoźnika lub 

występujących wspólnie przewoźników, gotowych do przyjęcia obowiązku użyteczności 

publicznej.  

3. Podstawą oceny ofert składanych w konkursie będzie forma lub wysokość rekompensaty 

lub innych świadczeń, o jakie wnioskują przewoźnicy w zamian za przyjęcie obowiązku 

użyteczności publicznej.  

4. Prezes Urzędu może włączyć do obowiązku służby publicznej wymóg, aby przewoźnik 

lotniczy zagwarantował, że będzie eksploatował tę trasę przez określony czas.  

5. Prezes Urzędu może ograniczyć dostęp do trasy obsługiwanej w ramach obowiązku 

użyteczności publicznej do jednego przewoźnika, zapewniając mu wyłączność obsługi tej 

trasy, na okres 3 lat. Po tym okresie procedurę, o której mowa w ust. 2, należy powtórzyć.  

Art. 198. 1. Taryfy lotnicze stosowane w przewozach lotniczych pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim, z którym zawarto umowę 

międzynarodową regulującą zasady ustalania taryf przewozu lotniczego, powinny być 

przedstawiane do wiadomości Prezesowi Urzędu na zasadach określonych w tej 

umowie.  

 

2. Jeżeli umowy międzynarodowe regulują zasady ustalania taryf przewozu lotniczego, 

Prezes Urzędu podejmuje działania i wydaje decyzje administracyjne dotyczące taryf 

przewoźników lotniczych na zasadach określonych w tych umowach. 

 

3. Taryfy lotnicze i stawki lotnicze za przewozy lotnicze wykonywane pomiędzy 

portami lotniczymi położonymi na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 

są ustalane zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym wspólnych zasad 

wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. 

 

Art. 198. 1. Taryfy przewozu lotniczego określające wysokość opłat za przewóz lotniczy 

wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rozpoczynający się lub kończący 

na tym terytorium oraz związane z nim usługi, jak również warunki stosowania tych opłat, 

łącznie z wynagrodzeniem i warunkami oferowanymi agentom sprzedaży, są ustalane przez 

przewoźników lotniczych według zasad rynkowych oraz podawane do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Taryfy, które mają być stosowane w przewozach lotniczych wykonywanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przewozach międzynarodowych wykonywanych 

do i z Rzeczypospolitej Polskiej, powinny być zgłaszane Prezesowi Urzędu na 30 dni przed 

ich wprowadzeniem w życie, z wyjątkiem przypadków, w których Prezes Urzędu zwolnił 

przewoźników z tego obowiązku lub skrócił termin do ich przedstawienia. 

3. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, nakazać: 

 1) wycofanie taryfy nadmiernie wygórowanej, w szczególności w warunkach 

niedostatecznej konkurencji, 

 2) wstrzymanie taryfy nadmiernie zaniżonej, w szczególności gdy zmusza innych 

przewoźników lotniczych do obniżania taryf na rynku poniżej poziomu kosztów bądź 

zmierza do wyeliminowania słabszych konkurentów z rynku, 
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biorąc pod uwagę całą strukturę taryf na danej trasie, właściwie obliczone pełne koszty 

przewoźnika, a w przypadkach określonych w pkt 1 również racjonalny poziom zwrotu 

nakładów kapitałowych. 

4. W celu zbadania prawidłowości taryfy lotniczej Prezes Urzędu może żądać od 

przewoźnika, w ustalonym terminie, przedłożenia wyczerpujących informacji 

umożliwiających prawidłową ocenę danej taryfy, w szczególności kosztów stanowiących 

podstawę ustalenia jej poziomu. 

5. Jeżeli przewoźnik lotniczy nie dostarcza wymaganych informacji w określonym 

terminie lub dostarcza je w sposób niekompletny, Prezes Urzędu, w drodze decyzji 

administracyjnej, może zażądać wycofania danej taryfy ze sprzedaży i z systemów 

rezerwacyjnych. 

6.  W przypadkach wskazujących na naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów Prezes Urzędu może skierować sprawę do organu właściwego do spraw 

ochrony konkurencji i konsumentów, a jeżeli podjął decyzję o wycofaniu taryfy lub o 

wstrzymaniu stosowania taryfy, decyzja Prezesa Urzędu pozostaje w mocy do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy przez ten organ. 

7. Jeżeli umowy międzynarodowe regulują zasady ustalania taryf przewozu lotniczego, 

Prezes Urzędu podejmuje działania i decyzje administracyjne wobec taryf przewoźników 

lotniczych na zasadach określonych w tych umowach. 

8. Taryfy przewozu lotniczego wykonywanego pomiędzy portami lotniczymi położonymi 

na terytorium Unii Europejskiej, są ustalane zgodnie z rozporządzeniem nr 2409/92/EWG z 

dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze. 

 

Art. 199. Przewoźnik lotniczy oferujący publicznie swoje usługi nie może odmówić podjęcia 

przewozu pasażerowi i nadawcy, którzy poddali się obowiązującym przepisom i regulaminom 

przewozowym, chyba że:  

1) przewóz jest zakazany lub ograniczony na podstawie obowiązujących przepisów;  

2) przewóz jest niedopuszczalny ze względów bezpieczeństwa;  

3) przewoźnik lotniczy nie dysponuje środkami potrzebnymi do wykonania danego 

przewozu;  

4) przewóz wykracza poza zakres bieżącej działalności przewoźnika lotniczego.  

Art. 200. 1.  (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadkach, o których mowa 

w rozporządzeniu nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady 

odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91, a w 

szczególności pierwszeństwa przyjmowania pasażerów, zwrotu opłaty za niewykonany 

przewóz, wysokości i sposobu wypłaty rekompensaty oraz świadczeń na rzecz pasażerów 

niezabranych do przewozu (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1), powinny być określone w 

regulaminie, o którym mowa w art. 205 ust. 3, albo w przepisach przewoźnika wydanych i 

udostępnionych pasażerom., 

4. (uchylony). 

Art. 201. 1. Przewoźnik lotniczy obowiązany jest do podania do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty rozkładów lotów regularnych.  



 18 

2. Systemy rezerwacyjne udostępniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

dostarczania informacji dotyczących rozkładów lotów, miejsc do dyspozycji, opłat za 

przewóz i związanych z przewozem usług przewoźników lotniczych oraz umożliwiające 

dokonywanie rezerwacji i wystawianie biletów, powinny być używane tak, by: 

 

1) spełniać wymagania przejrzystości, równości i uczciwej konkurencji między 

przewoźnikami lotniczymi i między operatorami systemów;  

2) zapewnić korzystającym z przewozu lotniczego najszerszy zakres wyboru.  

3. Podmioty posiadające dostęp do systemów, o których mowa w ust. 2, są zobowiązane 

chronić tajemnicę danych osobowych i nie mogą przetwarzać ich bez zgody 

zainteresowanych.  

 

Art. 201a. 1. Przewoźnik lotniczy posiadający koncesję udzieloną przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy 

o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonujący przewozy regularne lub serie 

przewozów nieregularnych do i z oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązany jest przedstawić do wiadomości Prezesa Urzędu, odpowiednio na 30 i 14 

dni przed każdym sezonem rozkładowym, odpowiednio rozkład lotów albo program 

lotów, stosowane w przewozach lotniczych do i z oraz na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

2. Obcy przewoźnik lotniczy, nieposiadający koncesji udzielonej przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy 

o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonujący przewozy regularne, jest 

obowiązany przedstawić Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia przed każdym sezonem 

rozkładowym rozkład lotów stosowany w przewozach lotniczych do i z oraz na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozkład lotów przedstawia się na 30 dni przed 

każdym sezonem rozkładowym, o ile postanowienia umów międzynarodowych, zgodnie 

z którymi wykonuje się przewozy lotnicze, nie stanowią inaczej. Prezes Urzędu 

zatwierdza rozkład lotów przewoźnika obcego z uwzględnieniem postanowień umów 

międzynarodowych, zgodnie z którymi wykonuje się przewozy lotnicze. 

 

3. Rozkłady lotów powinny określać trasy, rodzaj przewozów, typy statków 

powietrznych, ich pojemność, częstotliwość lotów, daty oraz czasy operacji w portach 

lotniczych. 

 

4. Przewoźnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani poinformować Prezesa 

Urzędu o zaprzestaniu wykonywania przewozów na określonych trasach. Terminy 

wskazane w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 202. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzeń, z 

uwzględnieniem wiążących umów i przepisów międzynarodowych:  

1) szczegółowe warunki i procedury występowania o zezwolenia związane z przewozem 

lotniczym w tym uzyskiwania i udzielania informacji i potwierdzeń, o których mowa w 

art.  192b ust. 2 i art. 195 ust. 1 pkt 5, warunki i sposób udzielania tych zezwoleń, w tym 
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udzielania zezwoleń dla obcych przewoźników lotniczych, upoważnień do wykonywania 

przewozów, dokonywania wyznaczeń oraz przeprowadzania konkursów, o których 

mowa w art. 197 ; 

1) szczegółowe warunki i sposób udzielania zezwoleń związanych z przewozem lotniczym, w 

tym udzielania zezwoleń dla obcych przewoźników, upoważnień do wykonywania 

przewozów, dokonywania wyznaczeń oraz przeprowadzania konkursów, o których mowa 

w art. 191 ust. 6 i art. 197; 

 

2) szczegółowe zasady postępowania w sprawach taryf przewozu lotniczego określające tryb 

zgłaszania taryf, wycofywania ich ze sprzedaży lub wstrzymywania stosowania oraz 

szczegółowy zakres informacji wymaganych od przewoźnika przy ocenie prawidłowości 

taryf;  

3) zakazy i ograniczenia oraz specjalne warunki przewozu lotniczego przedmiotów i 

materiałów niebezpiecznych i innych wymagających szczególnego traktowania, w 

szczególności takich jak: zwłoki ludzkie, zwierzęta, leki, środki chemiczne;  

4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz 

przewozów czarterowych;  

7) wymagania dotyczące regulaminów, o których mowa w art. 205 ust. 3, mające w 

szczególności na względzie zastosowanie przepisów o ochronie konsumentów. 

 

 


