
UZASADNIENIE 

 

 

I. Cel wydania rozporządzenia 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 172 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), zwanej dalej  

„ustawą – Prawo lotnicze”, na podstawie którego minister właściwy do spraw transportu został 

zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 

2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. 

Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 11 z 

14.01.2019, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1008/2008/WE”,  jakie jest obowiązany 

przedłożyć: 

a)  przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji, 

b)  przewoźnik lotniczy na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub ubiegający się o 

zatwierdzenie albo zmianę koncesji  

- z uwzględnieniem zakresu działalności gospodarczej objętej koncesją, rodzaju i typu przewozu 

lotniczego oraz rodzajów statków powietrznych; 

2)  wzoru wniosku o udzielenie koncesji; 

3)  wzoru informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, 

zatwierdzenia albo zmiany koncesji 

- mając na uwadze przejrzystość przedstawianych informacji oraz efektywność prowadzonego 

postępowania. 

 

Zgodnie z art. 166 ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się 

dokumenty, oświadczenia i informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 172. Tym 

samym, w projekcie określono wymagane dokumenty, oświadczenia i informacje.  

  

Projekt rozporządzenia zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów  oraz 

informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398 oraz z 2018 

r. poz. 801). Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne w związku z nowelizacją przepisu 

upoważniającego do jego wydania dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – 

Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) i ma na celu dostosowanie 

przepisów aktu wykonawczego do aktualnych potrzeb rynkowych, z uwzględnieniem przepisów 

unijnych, w szczególności rozporządzenia nr 1008/2008/WE. 

 

II. Zakres regulacji 

 

W § 1 projektowanego rozporządzenia został określony jego przedmiot. 

 

§ 2 projektowanego rozporządzenia wymienia dokumenty, informacje i oświadczenia, jakie 

przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji.  

Odnosząc się do kwestii dokumentów potwierdzających spełnianie wymogu dobrej reputacji przez 

osoby stale i faktycznie kierujące działalnością przedsiębiorstwa, tj. osoby wymienione w § 2 pkt 3 

rozporządzenia, należy wskazać, że przedmiotem analizy w toku postępowania jest w szczególności 

sprawdzenie, czy wobec tych osób nie ogłoszono w przeszłości upadłości, w przypadku, gdy 

prowadziły one działalność gospodarczą we własnym imieniu, a także, czy wobec tych osób nie 



orzeczono zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w 

ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, 

członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej  prowadzącej działalność 

gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz czy nie zostały one skazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za określone umyślne przestępstwa, w tym m.in. za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w 

komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu czy za umyślne 

przestępstwa wskazane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 505, z późn.zm) oraz za umyślne przestępstwa określone w ustawie – Prawo lotnicze. 

Powyższa regulacja jest zgodna z postanowieniami art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE oraz 

ma na celu ustalenie, czy osoby takie dają gwarancję rzetelnego i uczciwego prowadzenia lub 

zarządzania sprawami w ramach działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. 

 

W § 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze określono, jakie elementy powinien zawierać plan gospodarczy 

składany przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wydanie koncesji.  

 

Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji, zaś 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji powinny być sporządzone nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

 

W § 3 projektowanego rozporządzenia wskazano, że wzór wniosku o udzielenie koncesji  określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przed zmianą ustawy – Prawo lotnicze, wprowadzoną ustawą z dnia 

14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, elementy 

wniosku o koncesję regulowane były w ustawie, natomiast zgodnie z aktualnym stanem prawnym 

wzór wniosku o koncesję ma być określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 172 ustawy 

– Prawo lotnicze przez ministra właściwego do spraw transportu. 

 

W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano, że przewoźnik lotniczy do informacji w 

przedmiocie spełniania wymogów niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia lub zmiany koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego dołącza dokumenty tożsame 

z tymi, jakie przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji. W 

przypadku jednak postępowań prowadzonych w ramach bieżącego nadzoru nad przewoźnikiem 

lotniczym – tj. przedstawienia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanemu dalej „Prezesem 

Urzędu”,  koncesji do zatwierdzenia oraz badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez 

przedsiębiorcę wymagań rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008/WE na podstawie art. 8 ust. 2 tego 

rozporządzenia – w planie gospodarczym nie określa się planowanej daty rozpoczęcia działalności 

(gdyż działalność ta jest już prowadzona),  jeśli chodzi o warunki finansowe, przewoźnik lotniczy – 

zamiast wykazywać zdolność do wypełnienia zobowiązań w okresie kolejnych 24 miesięcy oraz 

zdolność do pokrycia kosztów pierwszych 3 miesięcy bez jakichkolwiek przychodów z działalności, 

które to wymogi zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE stosuje się jedynie do 

przedsiębiorców ubiegających się pierwszy raz o koncesję – powinien wykazać możliwość 

wypełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań przez okres kolejnych co najmniej 12 miesięcy, 

co zgodnie z rozporządzeniem nr 1008/2008/WE jest warunkiem utrzymania koncesji. Wskazano 

także przypadki, w których przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu 

lotniczego przedstawia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia informacje w przedmiocie 

spełniania wymogów niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia lub zmiany koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Tym samym wypełniony 

wzór informacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia będzie składany również przy zmianie 

koncesji polegającej w szczególności na przyznaniu uprawnień do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego eksploatację statków powietrznych bez 

ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) lub masy startowej - gdy przewoźnik lotniczy 

aktualnie posiada koncesję na eksploatację statków powietrznych o maksymalnej masie startowej 



(MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20, a także w przypadku gdy 

przewoźnik zamierza zmienić koncesję w zakresie typu przewozu lotniczego (regularny lub 

nieregularny). 

 

W § 5 rozporządzenia wprowadzono regułę, że przedsiębiorca może dołączyć kopie wymaganych 

dokumentów, z wyjątkiem oświadczeń, a także że w przypadku dokumentów, informacji i oświadczeń 

sporządzanych w języku obcym dołącza się tłumaczenie na język polski, z wyjątkiem kopii 

dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie przewozu lotniczego, do której stosuje się art. 171a ustawy – Prawo lotnicze. 

 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia  określono wzór wniosku o udzielnie koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, natomiast w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia – wzór informacji potwierdzających spełnianie wymogów niezbędnych do utrzymania, 

zatwierdzenia lub zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu 

lotniczego. 

 

Informacje zawarte w dokumentach pozwolą Prezesowi Urzędu na ocenę spełniania wymogów 

niezbędnych do udzielenia koncesji na przewóz lotniczy albo jej utrzymania, zatwierdzenia lub 

zmiany przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz lotniczy. Z drugiej strony przejrzyste formularze 

ułatwią przedsiębiorcom formułowanie wniosków w tym zakresie. 

 

Odnosząc się do zakresu informacji wymaganych na podstawie pkt 7 cz. A i cz. B załączników nr 1 i 2 

do projektu rozporządzenia, należy wyjaśnić, że informacje dotyczące pojedynczych akcji lub 

udziałów mogą mieć zasadniczy wpływ na ocenę tego, czy spełnione zostały warunki niezbędne do 

uzyskania albo utrzymania koncesji, w zakresie własności i skutecznej kontroli. Należy wskazać, że 

stosownie do art. 4 lit. f rozporządzenia nr 1008/2008/WE, właściwy organ państwa członkowskiego 

wydający koncesje przyznaje koncesję przedsiębiorstwu, pod warunkiem, że „państwa członkowskie 

lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50 procent udziałów w przedsiębiorstwie oraz 

skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw 

pośredniczących, z wyjątkiem przypadków zgodnych z postanowieniami umowy z państwem trzecim, 

której Wspólnota jest stroną”. Na gruncie przepisów rozporządzenia nr 1008/2008/WE, każda zmiana 

w zakresie struktury kapitałowej wymaga zatem oceny pod kątem możliwości sprawowania 

skutecznego nadzoru nad danym podmiotem w zakresie spełniania warunków określonych w art. 4 

rozporządzenia nr 1008/2008/WE, w tym warunku własności i skutecznej kontroli.  

 

Przejście nawet znikomej liczby udziałów lub akcji wspólnotowego przewoźnika lotniczego, jego 

spółki macierzystej lub ostatecznej spółki holdingowej może w sposób znaczący rzutować na sytuację 

prawną tego przewoźnika. Przykładowo, jeżeli kapitał unijny posiada 51% akcji lub udziałów, a 

kapitał obcy 49% akcji lub udziałów, to zbycie 1% akcji lub udziałów może prowadzić do 

konieczności wezwania takiego przewoźnika przez Prezesa Urzędu do przedstawienia koncesji do 

zatwierdzenia na podstawie art. 8 ust. 7 rozporządzenia nr 1008/2008/WE.  

 

Kwestia znaczących udziałów lub akcji, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 

1008/2008/WE, jest istotna z punktu widzenia nadzoru finansowego nad posiadaczem koncesji. W 

przypadku bowiem powiadomienia przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego o zmianie 

własności pojedynczego pakietu udziałów lub akcji na podstawie ww. przepisu prawa, Prezes Urzędu 

ma obowiązek rozważenia, czy zmiana taka ma wpływ na sytuację finansową tego przewoźnika i tym 

samym uzasadnia przedstawienie przez niego skorygowanego planu gospodarczego. Powiadomienie 

takie wymaga również zbadania wpływu zmiany na sytuację prawną przewoźnika lotniczego, które 

może skutkować koniecznością ponownego przedstawienia koncesji do zatwierdzenia. 

 

 Informacje wymagane na podstawie pkt 7 i 8  załączników nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia 



związane są bezpośrednio z koniecznością weryfikacji spełniania warunków z zakresu skutecznej 

kontroli, zdefiniowanej w art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1008/2008/WE. Dane wskazywane w tabeli 

mają pomóc w ocenie charakteru związku pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście możliwości 

wywierania bezpośrednio lub pośrednio decydującego wpływu na przedsiębiorstwo. 

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 lit. e rozporządzenia nr 1008/2008/WE właściwy organ państwa 

członkowskiego wydający koncesje przyznaje koncesję przedsiębiorstwu, pod warunkiem że 

„struktura przedsiębiorstwa pozwala właściwemu organowi wydającemu koncesje na zastosowanie 

przepisów niniejszego rozdziału”. Oznacza to w szczególności, że Prezes Urzędu udziela koncesji 

tylko podmiotowi, którego struktura zarówno w momencie udzielania koncesji, jak i w trakcie 

prowadzenia działalności przez taki podmiot pozwala na skuteczny nadzór Prezesa Urzędu nad takim 

podmiotem w zakresie spełniania warunków określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, 

w tym warunku własności i skutecznej kontroli. 

 

Zgodnie z § 7 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia   – 

stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).  

 

III. Informacje związane z procedowaniem projektu 

 

Projekt jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

 

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w 

rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. 

zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. 

 

Nie jest wymagane przedstawienie projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w 

tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Stosowanie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 

r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  (Dz.U. z 2017 r. poz. 248), 

projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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