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Od	redaktora	prowadzącego

W Państwa ręce trafia sektorowy zeszyt lotniczy internetowego Kwartalnika Antymonopolo-
wego i Regulacyjnego – iKAR 2/2017. Numer ten kontynuuje tradycje wydań specjalnych, w tym 
ubiegłorocznych zeszytów serii regulacyjnej: kolejowo-lotniczego (2/2016) i energetyczno-lotni-
czego (4/2016). 

Zeszyt otwiera cykl artykułów poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu lotnictwa cy-
wilnego. Mgr Konrad Garnowski analizuje przepisy prawa krajowego, konwencji międzynarodo-
wych oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie norm mających zastosowanie do umów krajowego 
przewozu lotniczego osób. Autor akcentuje w szczególności wyłączenie przewozów lotniczych 
spoza zakresu zastosowania prawa przewozowego. Dr Sylwia Kaczyńska omawia wykonanie 
umowy pasażerskiego przewozu lotniczego z punktu widzenia pasażera. Prowadząc wywód 
chronologicznie – od przybycia pasażera do portu lotniczego do chwili opuszczenia docelowego 
portu lotniczego – Autorka przedstawia zadania i odpowiedzialność poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w obsługę podróżnego. W artykule poświęconym subsydiowaniu portów lotni-
czych dr Jakub Kociubiński prowadzi dociekania, w kontekście umów bilateralnych zawieranych 
między UE a państwami trzecimi, co do możliwości poddania kontroli pomocy pośredniej, gdzie 
beneficjentem jest nie tylko adresat pomocy. W tekście mgr Katarzyny Łuczak i mgr Piotra Łuczaka 
autorzy dokonują przeglądu problemów z zakresu bezpieczeństwa pracowników obsługi naziemnej, 
poddając analizie przepisy z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W ostatnim z artykułów mgr Mateusz Osiecki omawia okoliczności zamachu na 
lotnisku Zaventem z punktu widzenia przepisów karnego prawa belgijskiego, a także antyterro-
rystycznego prawa europejskiego i międzynarodowego.

W dziale przegląd prawa i orzecznictwa artykuł dr Mariana Bujnowskiego przybliża proces 
kształtowania się regulacji unijnych z zakresu bezzałogowych statków powietrznych. Tekst mec. 
Marty Burneckiej-Szczepańskiej stanowi omówienie roli Prezesa UOKiK w ochronie praw pasażerów 
linii lotniczych będących jednocześnie konsumentami. Kolejno dr Dagmara Kuźniar-Kwiatek oma-
wia wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zdarzeń nadających prawa pasażerom w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Natomiast dr Telesfor 
Marek Markiewicz dokonuje przeglądu kluczowych regulacji unijnych dotyczących zarządzania 
ruchem lotniczym i zapewniania służb żeglugi powietrznej. Tę część zeszytu zamyka glosa do 
decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Włochy na rzecz lotni-
ska Lamezia Terme autorstwa mec. Jadwigi Urban-Kozłowskiej.

Zeszyt uzupełniają omówienie monografii Małgorzaty Polkowskiej Prawo kosmiczne w nowej 
erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy, przygotowana przez dr Jana Walulika oraz dwa 
sprawozdania: Marcina Kraśniewskiego z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Konsument 
na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” oraz Mateusza Osieckiego z Antitrust Aviation 
Seminar zorganizowanego 12 października 2016 r. przez Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 



Jan Walulik       Od redaktora prowadzącego
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Podziękowania od redakcji należą się Autorom wszystkich opracowań opublikowanych  
w niniejszym numerze iKAR-a, a także wszystkim recenzentom, których bezinteresowne zaanga-
żowanie umożliwiło powstanie niniejszego zeszytu. 

Życzę dobrej lektury.

Dr Jan Walulik
Kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego 

CARS WZ UW
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A    R     T     Y     K     U     Ł     Y
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji mających zastosowanie do umów krajowego przewozu 
lotniczego osób. Autor przeprowadza analizę obowiązujących unormowań, zwracając uwagę na 
ich zróżnicowaną genezę i wzajemne oddziaływanie na siebie przepisów prawa krajowego, kon-
wencji międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej. Ponadto w artykule opisano praktyczne 
konsekwencje obowiązywania poszczególnych aktów prawnych, przejawiające się w przyznaniu 
pasażerom w krajowym przewozie lotniczym konkretnych uprawnień.
Niezależnie od powyższego, szczególną uwagę poświęcono pojawiającym się wątpliwościom 
co do przepisów prawa wewnętrznego mających zastosowanie do umowy krajowego przewozu 
lotniczego osób. Autor przedstawia problematykę związaną z obowiązującym na gruncie prawa 
przewozowego wyłączeniem spoza zakresu jego zastosowania przewozów lotniczych. Ponadto 

* Mgr Konrad Garnowski, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; 
e-mail: konrad.garnowski@wzieu.pl.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.1

Konrad Garnowski            Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu…9

omówiono skutki przyjęcia powyższej konstrukcji, zwracając uwagę na niejasną sytuację pasa-
żerów w lotniczych przewozach krajowych w odniesieniu do możliwości odstąpienia od umowy 
na podstawie regulacji prawa przewozowego.

Słowa kluczowe: prawo lotnicze; krajowe przewozy lotnicze osób; prawa pasażerów.

JEL: K12, K15

I. Wprowadzenie
W obecnym stanie prawnym problematyka pasażerskich przewozów lotniczych jest uregu-

lowana w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej genezie, co stanowi przejaw pluralistycznego 
charakteru unormowania przewozów międzynarodowych i krajowych. Przeważająca większość 
tych aktów jest efektem aktywności legislacyjnej organów Unii Europejskiej, ale niezależnie od 
tego istotnym źródłem prawa w tym zakresie są również umowy międzynarodowe, przy czym 
wielopoziomowy charakter regulacji potęgowany jest przez odsyłanie do tych ostatnich przez 
prawodawcę unijnego1. Sama umowa przewozu lotniczego została także uregulowana w pewnym 
zakresie w prawie polskim, choć w świetle dwóch pierwszych źródeł prawa regulacje wywodzące 
się wprost z przepisów krajowych nie mają tu decydującego znaczenia.

Opisany powyżej pluralistyczny charakter źródeł prawa powoduje wiele problemów prak-
tycznych związanych z precyzyjnym ustaleniem praw i obowiązków stron umowy pasażerskiego 
przewozu lotniczego, a nawet z rozstrzygnięciem kwestii zupełnie podstawowej, sprowadzającej 
się do jednoznacznego ustalenia przepisów mających zastosowanie do tej kategorii umów. Celem 
niniejszego artykułu jest wskazanie regulacji właściwych dla krajowych przewozów lotniczych, 
ustalenie zakresu uprawnień przysługujących pasażerom, a także zwrócenie uwagi na możliwe 
kierunki rozwoju prawa w celu jego ujednolicenia i wyeliminowania istniejących luk.

II. Regulacje prawa krajowego
1. Źródła prawa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze2 można było 
się spodziewać unormowania w tym akcie także kwestii związanych z umową przewozu lotni-
czego osób. Było to uzasadnione tłem historycznym, na jakim powstała powyższa ustawa. Po 
latach obowiązywania wyłącznie ustawy Prawo przewozowe3, ze względu na znaczne odrębności 
przewozów lotniczych w stosunku do przewozów drogowych podjęto bowiem decyzję o wyodręb-
nieniu regulacji związanych z tymi pierwszymi w samodzielnym, kompleksowym akcie prawnym 
(zob. szerzej: Stec, 2005, s. 31 i 34). Ustawa Prawo lotnicze miała z założenia uregulować za-
gadnienia zarówno publicznoprawne, jak i prywatnoprawne. Wraz z wprowadzeniem tego aktu 
dokonano nowelizacji art. 1 ustawy Prawo przewozowe, na podstawie której z jej zakresu zasto-
sowania wyłączono przewóz lotniczy. 

1 W odniesieniu do pluralistycznego i multicentrycznego charakteru regulacji prawnej przewozu osób; por. szerzej: Wesołowski, 2016, s. 201–215. 
2 Ustawa z dnia 03.07.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 Nr 130, poz. 1112); (dalej: ustawa Prawo lotnicze lub prawo lotnicze).
3 Ustawa z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53, poz. 272); (dalej: ustawa Prawo Przewozowe lub prawo przewozowe).
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Regulacje dotyczące umowy przewozu osób zawarte w prawie lotniczym okazały się jednak 
nader lakoniczne, ponieważ zgodnie z art. 205 ust. 1 tego aktu przyjęto, że „do umowy przewozu 
lotniczego, w tym czarteru lotniczego oraz do innych stosunków cywilnoprawnych związanych 
z przewozem lotniczym, nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy i umowami międzyna-
rodowymi, stosuje się przepisy prawa cywilnego”. Jednocześnie na podstawie ust. 4 tego prze-
pisu przyznano ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnienie do wprowadzenia do 
stosowania, w drodze rozporządzenia, postanowień umów międzynarodowych w odniesieniu 
do przewozów krajowych, z którego to uprawnienia minister jednak nie skorzystał. Naturalną 
konsekwencją przyjęcia powyższego rozwiązania było powstanie pytania o to, jakie konkretnie 
przepisy prawa krajowego powinny być stosowane do umowy krajowego przewozu lotniczego 
osób. O ile bowiem przewozy międzynarodowe są przedmiotem regulacji konwencji międzyna-
rodowych, o tyle wątpliwości budzi zakres uregulowania i źródła prawa dotyczące przewozów 
krajowych. Do chwili obecnej nie udało się wypracować jednolitego stanowiska i zauważalne są 
w tym zakresie dwa przeciwstawne poglądy.

2.  Koncepcja wyłączenia stosowania prawa przewozowego  
do umowy krajowego lotniczego przewozu osób

Obydwa z zasygnalizowanych powyżej stanowisk oparte są na wstępnym założeniu, że 
skoro art. 205 ust. 1 prawa lotniczego odsyła do przepisów prawa cywilnego4, to oznacza to ko-
nieczność stosowania nie tylko kodeksu cywilnego5, lecz także wszelkich innych aktów prawnych 
mieszczących się w sferze prawa cywilnego. Zgodnie z pierwszym poglądem przyjmuje się, że 
z powyższego zakresu konieczne jest wyłączenie prawa przewozowego, co wynika z tego, że po-
mimo ogólnego odesłania do prawa cywilnego, wyłączenie stosowania tego aktu wynika wprost 
ze znowelizowanej treści art. 1 prawa przewozowego (Dąbrowski, 2014, s. 78; Szanciło, 2013, 
s. 27–28; Żylicz, 2002, s. 376). Akceptacja tej tezy prowadzi jednak do wniosku, że jedynymi 
regulacjami wewnętrznymi z zakresu prawa przewozowego mającymi zastosowanie do umowy 
krajowego przewozu lotniczego byłyby przepisy kodeksowe, które w zakresie przewozu osób 
obejmują zaledwie trzy jednostki redakcyjne (art. 776–778 k.c.).

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter przepisów o umowie przewozu zawartych 
w kodeksie cywilnym. Założeniem ustawodawcy było to, aby wobec braku możliwości komplek-
sowego unormowania wszystkich rodzajów transportu, w tym akcie prawnym stworzyć jedynie 
pewne ogólne ramy funkcjonowania umowy przewozu i uregulować kwestie o znaczeniu zupeł-
nie fundamentalnym, odnoszące się wspólnie do wszystkich rodzajów przewozu. Poszczególne 
rodzaje transportu miały natomiast zostać unormowane szczegółowo w aktach wyodrębnionych 
ze względu na kryterium gałęziowe, a ich regulacje miały uwzględniać specyfikę techniczną i eko-
nomiczną danego rodzaju transportu. Poza wąskim uregulowaniem umowy przewozu w kodeksie 
cywilnym najgłębszy wyraz znalazło to w przyjętej zasadzie subsydiarnego stosowania przepisów 
kodeksowych (Gniewek, 2008, s. 1261), zgodnie z którą stosuje się je „do przewozu w zakresie 
poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi 

4 Analogiczne odesłanie zawarte zostało w art. 1 § 2 ustawy z dnia 18.09.2001 r. – Kodeks morski, natomiast odmienna regulacja znalazła się w art. 87 
ust. 1 ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, gdzie odsyła się jedynie do kodeksu cywilnego, co nie wyklucza jednak jednoznacznie stosowania 
innych przepisów prawa cywilnego, choćby ze względu na odesłanie zawarte w art. 775 k.c.
5 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93); (dalej: kodeks cywilny).
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przepisami” (art. 775 k.c.). W związku z tym zwraca się uwagę na marginalne zastosowanie prze-
pisów kodeksowych i ich niewielkie znaczenie praktyczne, co wynika choćby z tego, że zasadni-
czo mają one charakter dyspozytywny (por. Stec, 2005, s. 34). Ponadto w przypadku przewozu 
osób zakres uregulowania jest wręcz szczątkowy, przy czym przedmiotem regulacji są w części 
kwestie o znaczeniu bagatelnym6. 

W tym kontekście w pełni uzasadniona wydaje się zatem przyjęta konstrukcja, oparta na za-
łożeniu unormowania poszczególnych rodzajów przewozu w sposób wyczerpujący w sektorowych 
aktach prawnych. Przyjęcie przedstawionego powyżej poglądu co do wyłączenia stosowania prawa 
przewozowego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób i konieczności sto-
sowania wyłącznie kodeksu cywilnego prowadziłoby natomiast do sytuacji, w której analizowany 
typ umowy przewozu byłby uregulowany wyłącznie przez przepisy o charakterze podstawowym, 
a jednocześnie doszłoby do pozbawienia go niezbędnej w każdej dziedzinie transportu nadbu-
dowy i rozwinięcia, uwzględniających jego specyfikę.

3.  Koncepcja stosowania prawa przewozowego  
do umowy krajowego lotniczego przewozu osób

Przedstawiony powyżej problem nie powstaje w przypadku akceptacji stanowiska opozycyj-
nego, zgodnie z którym przepisy prawa przewozowego powinno stosować się także do umowy 
krajowego przewozu lotniczego. W tym przypadku wniosek ten wyprowadza się z okoliczności, że 
skoro w prawie lotniczym zawarto odesłanie do prawa cywilnego, a nie tylko do kodeksu cywilne-
go, to zakresem tego odesłania winno być objęte również prawo przewozowe, pomimo wyłącze-
nia zawartego w art. 1 prawa przewozowego. Co więcej, będzie ono miało pierwszeństwo przed 
pozostałymi przepisami prawa cywilnego, a dopiero w braku odpowiednich uregulowań, zgodnie 
z zasadą subsydiarności, możliwe będzie odwołanie się do przepisów kodeksowych (Stec, 2005, 
s. 38). Zwolennicy tego poglądu zwracają uwagę na kontekst historyczny, podkreślając, że stan 
taki istniał już w przeszłości, skoro prawo przewozowe aż do wejścia w życie prawa lotniczego 
miało bezpośrednie zastosowanie do krajowych przewozów lotniczych. Uwzględnienie tej argu-
mentacji prowadziłoby jednak do wniosku, że zasadnicze kwestie związane z umową krajowego 
lotniczego przewozu osób nie uległy zmianie skoro i tak, pomimo wejścia w życie prawa lotnicze-
go, w dalszym ciągu stosuje się do nich przepisy prawa przewozowego. 

Ponadto przeciwko powyższemu poglądowi przemawia okoliczność, że jeśli prawo lotnicze 
stanowi gałąź transportu wyodrębnioną w autonomicznym akcie prawnym, to przy uwzględnie-
niu wyrażonego wprost wyłączenia ustawy Prawo przewozowe, odwoływanie się do tego aktu 
w zakresie umowy lotniczego przewozu osób byłoby nie do zaakceptowania. Z drugiej jednak 
strony stosowanie wyłącznie kodeksu cywilnego prowadzi do ograniczenia materii normatywnej 
do tego stopnia, że można mieć wątpliwość czy spełnione zostałyby wymogi niezbędne dla uz-
nania rozpatrywanej kwestii za uregulowaną choćby w podstawowym zakresie, szczególnie przy 
uwzględnieniu powszechności i doniosłości kwestii związanych z zawieraniem tego rodzaju umów.

6 Przykładowo art. 776 kodeksu cywilnego dotyczy uprawnienia podróżnych do odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających 
rodzajowi transportu. 
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4. Stanowisko pośrednie

Dążąc do wykładni zmierzającej do uzupełnienia unormowań dotyczących krajowych prze-
wozów lotniczych o przepisy wykraczające poza regulacje kodeksowe, w przekonaniu autora 
niniejszego artykułu można rozważyć przyjęcie koncepcji opartej na założeniu, że wyłączenie 
stosowania prawa przewozowego do przewozów lotniczych zawarte w art. 1 tej ustawy ma jedynie 
charakter ogólnej zasady. Wiąże się to ze wspomnianym już wyodrębnieniem tych przewozów jako 
samodzielnej gałęzi transportu i przyjęciem, że całokształt zagadnień związanych z przewozami 
lotniczymi ma być regulowany w prawie lotniczym. Zasada ta mogłaby jednak doznawać pewnych 
ograniczeń, a jako jedno z nich można potraktować właśnie odesłanie zawarte w art. 205 ust. 1 
prawa lotniczego, dotyczące umowy krajowego przewozu lotniczego (a nie wszystkich zagad-
nień związanych z przewozami lotniczymi). Przy uwzględnieniu szerokiego zakresu odesłania, 
odnoszącego się do prawa cywilnego jako całości i uznaniu powyższego przepisu za lex specialis 
w stosunku do ogólnej zasady wynikającej z art. 1 prawa przewozowego możliwe byłoby zatem 
uznanie, że te przepisy zawarte w prawie przewozowym, które dotyczą umowy przewozu mogą 
być stosowane także do umów przewozu lotniczego, pomimo ogólnego wyłączenia przewozów 
lotniczych spod reżimu prawa przewozowego. Akceptacja takiego stanowiska pozwoliłaby na wy-
eliminowanie problemu niedostatecznego uregulowania umowy przewozu lotniczego na skutek 
stosowania samych tylko przepisów Kodeksu cywilnego.

III. Akty prawa unijnego
1.  Źródła prawa stanowiące rozwinięcie unormowań konwencyjnych  

oraz konsekwencje przyjętej metody regulacji

Poza przywołanymi przepisami prawa wewnętrznego z perspektywy krajowego lotniczego 
przewozu osób istotne są także regulacje zawarte w rozporządzeniach organów Unii Europejskiej. 
Pierwszym aktem o doniosłym znaczeniu praktycznym jest rozporządzenie nr 2027/977, na 
podstawie którego rozszerzono uprawnienia pasażerów wynikające z konwencji warszawskiej8, 
m.in. znosząc limity wysokości odszkodowania za szkodę na osobie (art. 3 ust. 1 lit. a) oraz wpro-
wadzając obowiązek wypłaty zaliczki osobie poszkodowanej (art. 5). Rozporządzenie 2027/97 
zostało zmienione na mocy rozporządzenia nr 889/20029, które było związane z wejściem w życie 
konwencji montrealskiej10, zastępującej obowiązującą wcześniej konwencję warszawską. W ak-
tualnym stanie prawnym istotną kwestią wynikającą z obowiązywania rozporządzenia 889/2002 
jest to, że na mocy art. 1 tego aktu implementowano postanowienia konwencji montrealskiej nie 
tylko w odniesieniu do przewozów międzynarodowych, lecz także do wewnętrznych przewozów 

 7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 09.10.1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich 
bagażu drogą powietrzną (Dz. Urz. WE L 285 z 17.10.1997, str. 1); (dalej: rozporządzenie 2027/97).
 8 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie 12.10.1929 r. 
(Dz.U. 1933 Nr 8, poz. 49, sprost. Dz.U. 1934 Nr 78, poz. 737), zmieniona Protokołem podpisanym w Hadze 28.09.1955 r. (Dz.U. 1963 Nr 33, poz. 189), 
Konwencją uzupełniająca konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywa-
nego przez inną osobę niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara 18.09.1961 r. (Dz.U. 1965 Nr 25, poz. 167); (dalej: konwencja warszawska).
 9 Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.05.2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 
w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2); (dalej: rozporządzenie 889/2002).
10 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu 28.05.1999 r. (Dz.U. 
2007 Nr 37, poz. 235); (dalej: konwencja montrealska).
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lotniczych każdego państwa członkowskiego11. Rozwiązanie to podyktowane było dążeniem do 
zrównania stopnia ochrony pasażerów oraz wprowadzenia jednolitej odpowiedzialności prze-
woźników lotniczych w transporcie międzynarodowym i krajowym12. W związku z tym ustalono, 
że odpowiedzialność przewoźnika krajowego i międzynarodowego w odniesieniu do pasażerów 
i ich bagaży podlega postanowieniom konwencji montrealskiej13, a dodatkowo prawodawca unijny 
rozszerzył uprawnienia podróżnych w stosunku do tych wynikających z rozporządzenia 2027/9714.

W konsekwencji powyższego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 
w pierwszej kolejności należy stosować przepisy konwencji montrealskiej na skutek odesłania do 
nich na mocy rozporządzenia jako aktu obowiązującego wprost i bezpośrednio, a dopiero wobec 
braku odpowiednich regulacji można rozważać zastosowanie prawa krajowego (Wesołowski, 
2014, s. 403). Z perspektywy wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej wydaje się, że o ile przyznanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnienia 
do rozszerzenia stosowania konwencji międzynarodowych do przewozów krajowych (art. 205 
ust. 4 prawa lotniczego) mogło być uzasadnione w czasie wejścia w życie ustawy (2002 r.), o tyle 
kwestia ta uległa istotnej zmianie z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 
2004 r. W związku z przyjęciem przez Polskę całego acquis communautaire, w tym przepisów 
prawa pochodnego, na podstawie samego tylko rozporządzenia 889/2002 do przewozów krajo-
wych zastosowanie znajdują także regulacje konwencji montrealskiej, będącej aktem prawnym 
o kluczowym znaczeniu wśród regulacji międzynarodowych dotyczących transportu lotniczego. 
Delegacja zawarta w art. 205 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze w zakresie odpowiedzialności prze-
woźnika z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu obecnie stanowi zatem superfluum, ponieważ 
odnośne przepisy konwencji międzynarodowych i tak mają zastosowanie, niezależnie od tego czy 
odpowiednie rozporządzenie krajowe zostałoby wydane, czy też nie. 

Należy przy tym zastrzec, że rozporządzenie 889/2002 odnosi się jedynie do przewoźników 
lotniczych Wspólnoty. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 889/2002 pojęcie to oznacza 
„przewoźnika lotniczego z ważną licencją na działalność udzieloną przez państwo członkowskie 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2407/92”15. Ostatni przywołany akt został zastą-
piony rozporządzeniem nr 1008/200816, które przewiduje generalny wymóg posiadania koncesji 
(licencji) na wykonywanie przewozów lotniczych we Wspólnocie, wprowadzając jednak pewne 
wyjątki. Obowiązek jej posiadania nie dotyczy mianowicie przypadków wykonywania przewozów 
lotniczych statkiem powietrznym bez napędu silnikowego lub ultralekkim statkiem powietrznym 

11 Przyjęta technika legislacyjna jest jednak odmienna od tej zastosowanej w odniesieniu do przewozów kolejowych. W rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiej i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym również zastosowano odesłanie 
do konwencji międzynarodowej, choć w tym przypadku jako załącznik do rozporządzenia wskazano wyciąg z konwencji, tj. z Załącznika A - Przepisów 
ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) 
z dnia 09.05.1980 r., ze zmianami zawartymi w Protokole wprowadzającym zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia  
03.06.1999 r.
12 Wynika to z pkt 7–8 i 13 preambuły do rozporządzenia 889/2002.
13 Odmiennie niż w przypadku rozporządzenia 2027/97, które nie odsyłało wprost do przepisów konwencji warszawskiej, choć w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich podkreślono komplementarność i równorzędność tych dwóch aktów (por. wyr. z dnia 22.10.2009 r. w sprawie 
C-301/08 (Irene Bogiatzi przeciwko Deutscher Luftpool, Société Luxair, Société luxembourgeoise de navigation érienne SA, Wspólnotom Europejskim, 
Wielkiemu Księstwu Luksemburga, Foyer Assurances SA, Dz. Urz. UE C 236 z 13.09.2008, s. 9/2).
14 Na temat ewolucji regulacji unijnych dotyczących ochrony pasażerów lotniczych zob. szerzej Gospodarek, 2011, s. 8.
15 W odniesieniu do definicji przewoźnika lotniczego por. także: Konert, 2010, s. 76 i n.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów 
lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008 r., str. 3); (dalej: rozporządzenie 1008/2008).
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o napędzie silnikowym17, a także lotów lokalnych18. W związku z tym można wyobrazić sobie sy-
tuację, w której podmiot wykonujący jedynie przewozy lotnicze objęte powyższym zwolnieniem, 
w związku z brakiem koncesji nie posiada statusu przewoźnika lotniczego Wspólnoty. W konse-
kwencji regulacje rozporządzenia 889/2002 zasadniczo nie będą miały zastosowania do zawie-
ranych przez niego umów przewozu lotniczego osób.

2.  Źródła prawa unijnego o charakterze autonomicznym  
w stosunku do konwencji międzynarodowych

Niezależnie od powyższych rozporządzeń inkorporujących regulacje konwencyjne do prawa 
unijnego, prawodawca unijny wprowadził także przepisy przyznające pewne uprawnienia pasażerom 
lotniczym w sposób autonomiczny, w oderwaniu od regulacji konwencji międzynarodowych (por. 
Ambrożuk, 2014, s. 12). Dotyczy to w szczególności rozporządzenia 261/200419, określającego 
szereg uprawnień pasażerów w razie odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia 
lotów, a także rozporządzenia 1107/200620, dotyczącego uprawnień pasażerów niepełnospraw-
nych i o ograniczonej zdolności ruchowej. Niektóre uprawnienia wynikają także z rozporządzenia 
nr 1008/2008, regulującego głównie zasady wykonywania przewozów lotniczych z perspektywy 
obowiązków administracyjnych, choć w konsekwencji dotyczącego też indywidualnej sytuacji pa-
sażerów. Wszystkie powyższe rozporządzenia unijne mają bezpośrednie zastosowanie zarówno 
do przewozów międzynarodowych, jak i krajowych, bowiem zgodnie z tendencją wyznaczoną 
rozporządzeniem 889/2002, ich regulacje co do zasady nie różnicują sytuacji pasażerów w za-
leżności od tego czy przewóz ma charakter transgraniczny. 

IV. Konsekwencje unormowań – uprawnienia pasażerów  
w krajowych przewozach lotniczych

1. Uprawnienia wynikające z prawa unijnego

Obowiązywanie powyższych aktów prawnych w odniesieniu do krajowych przewozów lotni-
czych skutkuje przyznaniem pasażerom szeregu uprawnień, których zakres w znacznej części 
pokrywa się z uprawnieniami pasażerów w lotach międzynarodowych, choć przysługiwanie niektó-
rych z nich może budzić wątpliwości. W odniesieniu jednak do uprawnień, które takich wątpliwo-
ści nie budzą jako pierwsze należy wskazać prawo do informacji, przejawiające się w obowiązku 
przewoźnika do udostępniania pasażerom wyciągu z najważniejszych przepisów regulujących 
odpowiedzialność z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu21, a także do dostarczenia na piśmie 
informacji o stosowanej granicy odpowiedzialności na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała, 
jeżeli taka granica istnieje oraz stosowanej granicy odpowiedzialności przewoźnika na wypadek 
zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu22. W zakresie wymogów informacyjnych na prze-
17 Art. 3 ust. 3 lit. a rozporządzenia 1008/2008.
18 Art. 3 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1008/2008, przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 lot lokalny oznacza „lot nieobejmujący przewozu pasażerów, poczty 
lub ładunków pomiędzy różnymi portami lotniczymi lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania”.
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w razie odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. 
UE L 46 z 17.02.2004, str. 1); (dalej: rozporządzenie 261/2004). 
20 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 05.07.2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograni-
czonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1); (dalej: rozporządzenie 1107/2006). 
21 Art. 6 ust. 1 rozporządzenia 889/2002.
22 Art. 6 ust. 2 rozporządzenia 889/2002.
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woźniku spoczywa także obowiązek publikowania obowiązujących warunków przewozu, taryf 
lotniczych i stawek lotniczych, a w razie zakupu biletu – wskazania ostatecznego kosztu podróży 
wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składników, obejmujących podatki i dopłaty, przy czym 
zgoda klienta na te ostatnie musi być wyrażana na zasadzie opcjonalnej (opt-in)23. Ponadto dalej 
idące obowiązki informacyjne spoczywają także na przewoźniku w odniesieniu do osób niepeł-
nosprawnych, a dodatkowo wobec tej kategorii osób wprowadzono również szereg obowiązków 
związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy24.

Następnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem 261/2004 szereg uprawnień 
powstaje po stronie pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnie-
nia lotu. W razie odmowy przyjęcia na pokład podróżnym przysługuje, co do zasady, tzw. prawo 
do opieki25. Ponadto pasażerom przyznano prawo do zryczałtowanego odszkodowania, które dla 
lotów do 1.500 km26 wynosi 250 euro, przy czym jeśli zaproponowano odpowiedni lot alternatyw-
ny, wysokość odszkodowania może zostać zmniejszona27. Ostatnim z uprawnień w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład jest prawo do zwrotu należności za bilet albo zmiany planu podróży, 
w ramach którego pasażer może według własnego uznania dokonać wyboru pomiędzy zwrotem 
kosztów biletu wraz z ewentualnym lotem powrotnym a zmianą planu podróży do miejsca doce-
lowego na porównywalnych warunkach, w zależności od dostępności wolnych miejsc28. 

W przypadku odwołania lotu pasażerom będzie przede wszystkim przysługiwało prawo do 
zwrotu należności za bilet albo zmiany planu podróży w zakresie takim samym, jak w przypad-
ku odmowy wstępu na pokład29. Ponadto przysługuje im prawo do opieki, przy czym możliwość 
żądania zakwaterowania i transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania będzie 
uzależniona od tego czy racjonalnie spodziewany start nowego lotu ma nastąpić co najmniej je-
den dzień po planowanym starcie odwołanego lotu30. Niezależnie od powyższego istnieje także 
możliwość żądania odszkodowania we wskazanej powyżej kwocie, chyba że pasażer zostanie 
poinformowany o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem albo jeśli przewoźnik dowiedzie, że 
odwołanie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było 
uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków31.

 W sytuacji opóźnienia lotu na trasie do 1.500 km wynoszącego co najmniej 2 godziny 
pasażerom przysługuje prawo do opieki w zakresie analogicznym do przypadku odwołania lotu, 
a dodatkowo w razie opóźnienia wynoszącego co najmniej 5 godzin mają oni także możliwość 
zażądania zwrotu kosztów biletu wraz z ewentualnym lotem powrotnym32, choć odmiennie niż 
w dwóch poprzednich sytuacjach, nie przyznano tu alternatywny w postaci możliwości zmiany planu 
podróży. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wprawdzie rozporządzenie 261/2004 nie przyznaje 
wprost uprawnienia do żądania odszkodowania w razie opóźnienia, ograniczając je wyłącznie do 

23 Art. 23 rozporządzenia 1008/2008.
24 Art. 4 i n. rozporządzenia 1107/2006.
25 Zgodnie z art. 4 w zw. z art. 9 rozporządzenia 261/2004 prawo to obejmuje możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków i napojów, zakwaterowania 
oraz skorzystania ze środków komunikacji.
26 Co niewątpliwie będzie regułą przy lotach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
27 Art. 4 w zw. z art. 7 rozporządzenia 261/2004.
28 Art. 4 w zw. z art. 8 rozporządzenia 261/2004.
29 Art. 5 w zw. z art. 8 rozporządzenia 261/2004.
30 Art. 5 w zw. z art. 9 rozporządzenia 261/2004.
31 W odniesieniu do możliwości zwolnienia przewoźnika z odpowiedzialności por. szerzej: Konert, 2010, s. 231 i n.
32 Art. 6 w zw. z art. 8 i 9 rozporządzenia 261/2004.
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przypadków odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lotu, niemniej jednak w szeroko omawianym 
wyroku z dnia 19 listopada 2009 r.33 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał analo-
giczne uprawnienie także pasażerom lotów opóźnionych, o ile przybędą do miejsca docelowego 
trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Poza powyższymi uprawnieniami o charakterze autonomicznym w stosunku do regulacji 
konwencji montrealskiej, pasażerom przewoźników lotniczych przysługują także roszczenia sta-
nowiące rozwinięcie uprawnień wynikających z tejże konwencji. Przykładowo można wskazać, 
że zgodnie z przywołanym już rozporządzeniem 889/2002, w odniesieniu do szkód na osobie, 
wyłączono możliwość kwestionowania odpowiedzialności przewoźnika przy szkodach związanych 
z wypadkiem lotniczym nieprzekraczających 100.000 SDR oraz ustalono minimalną kwotę wy-
płacanej zaliczki na 16.000 SDR34. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że dla zachowania 
spójności systemu regulacji lotniczego przewozu osób konieczne było rozszerzenie stosowania 
konwencji montrealskiej do przewozów krajowych. W odmiennym przypadku do przewozów kra-
jowych miałyby zastosowanie same tylko przepisy unijne, które stanowią uzupełnienie regulacji 
o charakterze podstawowym, zawartych w konwencji montrealskiej.

2. Możliwość odstąpienia od umowy na podstawie przepisów prawa krajowego

Niezależnie od powyższego, mniej klarowna wydaje się sytuacja w odniesieniu do możliwości 
odstąpienia przez pasażera od umowy krajowego przewozu lotniczego. Nie ulega wątpliwości, że 
prawo takie będzie przysługiwać np. w przypadku podwyższenia ceny przez przewoźnika już po 
zawarciu umowy. Postanowienia przeciwne, podobnie jak przyznanie uprawnienia do określenia 
ceny po zawarciu umowy bez możliwości odstąpienia od umowy stanowiłoby klauzulę abuzywną 
wskazaną wprost w art. 3853 pkt 20 kodeksu cywilnego. Prawo odstąpienia będzie także przysłu-
giwać pasażerowi na podstawie rozporządzenia 261/2004 w razie odmowy przyjęcia na pokład 
(art. 4 ust. 3) lub w razie wystąpienia opóźnienia przekraczającego 5 godzin (art. 6 ust. 1 in fine)35. 
Nie jest jednak jasne czy odstąpienie będzie możliwe także w sytuacjach, w których nie wystąpią 
jakiekolwiek okoliczności leżące po stronie przewoźnika. Pomimo że podróżny nierzadko będzie 
występował w roli konsumenta, nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umo-
wy wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta36, na podstawie 
art. 3 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy wyłączono bowiem spod zakresu jej zastosowania wszelkie umowy 
przewozu, a więc także przewozu lotniczego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że uprawnienie do odstąpienia przysługuje na gruncie prawa 
przewozowego, którego art. 17 ust. 1 stanowi, że podróżny może zmienić umowę przewozu lub 
odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowe-
go na drodze przewozu. Jednym z dwóch uprawnień podróżnego jest zatem możliwość doko-
nania jednostronnej czynności prawnej37, prowadzącej do wygaśnięcia stosunku prawnego, i to 
ze skutkiem ex tunc, przy czym podróżny nie musi podawać przyczyn odstąpienia (Ambrożuk, 

33 Wyr. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 (Sturgeon i in., Dz. Urz. UE C 24 z 30.01.2010, s. 4/2).
34 Kwota ta została podwyższona w stosunku do obowiązującej na podstawie rozporządzenia 2027/97 kwoty 15.000 SDR.
35 W przypadku odmowy wstępu na pokład uprawnienie to przysługuje alternatywnie w stosunku do możliwości żądania lotu powrotnego do pierwszego 
miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie lub późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.
36 Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.
37 Kwestia jednostronnego charakteru tej czynności prawnej nie jest jednak postrzegana jednolicie, por. Szanciło, 2008, s. 107 wraz z przywołaną 
tam literaturą.
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Dąbrowski, Wesołowski, 2014, s. 87). W konsekwencji konieczny staje się zwrot należności sto-
sownie do niewykorzystanego świadczenia, po potrąceniu ewentualnego odstępnego. Gdyby za-
akceptować zaprezentowaną wcześniej koncepcję stosowania przepisów prawa przewozowego 
także do umowy krajowego przewozu lotniczego osób, to należałoby uznać, że w konsekwencji 
pasażerowi przewoźnika lotniczego również przysługiwałoby ustawowe prawo do odstąpienia 
od umowy. Ze względu jednak na specyfikę przewozów lotniczych dotyczyłoby to raczej sytuacji 
odstąpienia przed rozpoczęciem podróży niż w miejscu zatrzymania środka transportowego na 
drodze przewozu, choćby z tego względu, że przy przewozach krajowych śródlądowanie będzie 
sytuacją zupełnie sporadyczną.

Jeszcze więcej trudności praktycznych powstałoby w przypadku skorzystania  przez pasa-
żera przewoźnika lotniczego z drugiego z uprawnień, obejmującego możliwość żądania zmiany 
umowy. W odniesieniu do przewoźników drogowych wskazuje się, że uprawnienie to powinno być 
postrzegane przez pryzmat dwóch istotnych przesłanek, a mianowicie rzeczywistych możliwości 
eksploatacyjnych przewoźnika oraz uprawnień nabytych przez innych podróżnych (Ambrożuk i in., 
2014, s. 89; Szanciło, 2008, s. 108–109). Przeniesienie powyższego poglądu na grunt przewozów 
lotniczych prowadziłoby do wniosku, że w praktyce realizacja uprawnień wynikających z tego prze-
pisu byłaby najczęściej niemożliwa. O ile bowiem w przypadku transportu drogowego dopuszczalna 
wydaje się np. zmiana terminu odjazdu lub miejsca przeznaczenia (art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 prawa 
przewozowego), o tyle byłoby to nierealne w przypadku przewozów lotniczych. Można ewentualnie 
rozważyć kwestie związane ze zmianą klasy środka transportu (art. 17 ust. 2 pkt 3 prawa prze-
wozowego), choć ze względu na to, że zazwyczaj umowy przewozu lotniczego zawierane są ze 
znacznym wyprzedzeniem czasowym, w praktyce również może okazać się to trudne. 

V. Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań, przy obecnym stanie legislacji nie jest jasne, jakie 

przepisy mają zastosowanie do umowy krajowego przewozu lotniczego osób. Wprawdzie sto-
sowanie przepisów aktów prawa unijnego nie budzi większych wątpliwości i w tym zakresie ich 
bezpośrednie obowiązywanie jest oczywiste, niemniej jednak można mieć poważne wątpliwości 
co do przepisów krajowych, które mają uzupełniające zastosowanie do kwestii nieuregulowanych 
prawem wspólnotowym, a w konsekwencji także konwencyjnym. 

Najbardziej doniosłe znaczenie będzie miała przy tym kwestia możliwości odstąpienia od 
umowy przewozu przez pasażera. Mając na uwadze powszechność zawierania umów przewozu 
lotniczego wskazane byłoby jednoznaczne rozstrzygnięcie tego zagadnienia. W obecnym stanie 
możliwość stosowania ustawy Prawo przewozowe do krajowych przewozów lotniczych nie jest 
bowiem oczywista, a przedstawiona powyżej koncepcja umożliwiająca jej stosowanie nie jest 
pozbawiona wad. Należy jednak zaznaczyć, że rozszerzenie stosowania prawa przewozowego 
do lotniczego przewozu osób na terenie kraju prowadziłoby do dekompozycji systemu na skutek 
zróżnicowania uprawnień pasażerów lotów krajowych i międzynarodowych. Tym ostatnim upraw-
nienie do odstąpienia lub zmiany umowy na podstawie art. 17 ustawy Prawo przewozowe w ogóle 
nie mogłoby przysługiwać, ponieważ akt ten z zasady nie ma zastosowania do przewozów mię-
dzynarodowych, a takie zróżnicowanie niewątpliwie kłóciłoby się z konsekwentnie wdrażaną przez 
prawodawcę unijnego koncepcją zrównania sytuacji tych dwóch kategorii pasażerów.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych pod-
miotów zaangażowanych w proces realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego w kontekście 
tego, czego i od kogo może oczekiwać konsument od chwili przybycia do portu lotniczego do chwili 
opuszczenia lotniska w miejscu docelowym. Podstawowy stosunek prawny w zakresie przewozu 
pasażerów i ich bagażu powstaje pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem, jednakże skuteczna 
realizacja umowy o przewóz wymaga zaangażowania jeszcze innych podmiotów, w tym w szcze-
gólności zarządzającego portem lotniczym i agenta handlingowego, choć nie są oni stroną umowy 
o przewóz. Każdy z tych podmiotów może jednak przyczynić się do niewykonania lub niewłaściwego 
jej wykonania w ramach realizowanych zadań. W artykule omówiono proces podróży pasażera, 
opisując jednocześnie zakres zadań każdego z wymienionych podmiotów w kolejnych etapach 
podróży, ze wskazaniem zakresu ich ewentualnej odpowiedzialności cywilnej. Wskazano także 
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możliwości egzekwowania swoich praw, w tym dochodzenia naprawienia szkody, jakimi dysponują 
pasażerowie na gruncie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

Słowa kluczowe: umowa o przewóz; port lotniczy; zarządzający portem lotniczym; przewoźnik; 
agent handlingowy; odpowiedzialność cywilna; obsługa pasażera.

JEL: K130, L930, R410

I. Wstęp
Bilet kupiony, walizka spakowana, wyruszamy na lotnisko. Właściwie nie interesuje nas nic 

więcej oprócz konieczności zdążenia na czas i zabrania niezbędnych dokumentów. Jednakże 
w tym czasie odbywa się skomplikowany proces obsługi pasażera, który zaczyna się już na eta-
pie zakupu biletu lotniczego, a kończy dopiero w momencie dotarcia do miejsca przeznaczenia. 
Pomimo iż pasażer jest związany stosunkiem umownym tylko z przewoźnikiem, w proces rea-
lizacji umowy przewozu zaangażowane są liczne podmioty. Fizycznie każda podróż kończy się 
i zaczyna w porcie lotniczym i to właśnie zarządzający portem lotniczym wypełnia szereg zadań 
w ramach tego procesu. Podróż lotnicza nie mogłaby się także odbyć bez obsługi handlingowej1. 
Wreszcie bardzo istotną rolę odgrywają służby państwowe realizujące czynności na lotnisku, jak 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Straż Graniczna czy służby celne. Większość zadań odbywa 
się poza udziałem pasażera, który często nie jest świadomy kto odpowiada za dany etap podróży. 
Wszystkie te podmioty i instytucje jednoczy wspólny cel – szeroko rozumiane bezpieczeństwo, 
które jest wartością nadrzędną w lotnictwie cywilnym (szerzej: Łuczak (Jaworek), 2016). 

Celem niniejszego artykułu jest analiza zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych 
podmiotów zaangażowanych w proces realizacji umowy pasażerskiego przewozu lotniczego 
w kontekście tego, czego i od kogo może oczekiwać konsument od chwili przybycia do portu 
lotniczego do chwili opuszczenia lotniska w miejscu docelowym. Często bowiem zadania prze-
woźnika czy agenta handlingowego błędnie utożsamiane są z zadaniami zarządzającego portem 
lotniczym. Właściwe rozumienie funkcji tych podmiotów jest gwarancją skutecznego dochodzenia 
swoich praw. Analizą objęte są tylko podmioty biznesowe, tj. przewoźnik, zarządzający portem 
lotniczy oraz handler oraz odpowiedzialność cywilna w przypadku zaistnienia szkody na osobie 
lub w mieniu pasażera. Omówienie roli i zakresu odpowiedzialności służb państwowych z uwagi 
na ich specyfikę wymaga odrębnej analizy2.

Warunkiem skutecznej realizacji praw pasażera wynikających z umowy przewozu jest 
w pierwszej kolejności wypełnienie przez niego zobowiązania wzajemnego wynikającego z tej 
umowy, tj. opłacenie należności za przewóz. Drugim najważniejszym obowiązkiem pasażera 
jest podporządkowanie się przepisom obowiązującym w przewozie lotniczym. Przepisy te mają 
charakter powszechnie obowiązujący, jak np. konieczność wypełniania poleceń kapitana statku 
powietrznego. Część przepisów określających obowiązki pasażerów zawarta jest na gruncie 

1 Obsługa naziemna wykonywana jest przez agenta obsługi naziemnej w żargonie lotniczym zwanym „agentem handlingowym” lub w skrócie „handle-
rem”, świadczącym usługi, których kategorie określa art. 176 upl. Należy zwrócić uwagę, że przewoźnik może wykonywać własną obsługę naziemną, 
Szerzej zob. Żylicz, 2016, komentarz do art. 173 upl. 
2 Szerzej o odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa zob. Banaszczyk, 2015. 
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regulaminów przewoźników. Zgodnie z art. 205 ust. 2a ustawy – Prawo lotnicze (dalej: upl)3 
kontrahentów przewoźnika lotniczego, czyli pasażerów, wykonującego przewóz do, z lub na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje regulamin określający typowe warunki prze-
wozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz towarów. Szczegółowo zawartość regulaminów, ich 
formę i obowiązki przewoźników w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewo-
zu lotniczego4. Rozporządzenie to ma za zadanie uwzględnienie w szczególności przepisów 
o ochronie konsumentów (art. 202 pkt 7 upl). Należy przyjąć, że jeżeli pasażer wypełni wszystkie 
wymogi określone na gruncie Regulaminu, a także inne przepisy, przewoźnik nie może odmówić 
mu przewozu (art. 199 upl). Stąd niezwykle istotne jest – w przypadku dochodzenia swoich praw 
z tytułu niewykonania przewozu zgodnie z umową – wypełnienie przez pasażera nałożonych na 
niego obowiązków. Dotyczą one zarówno przybycia na czas do portu lotniczego w celu dokona-
nia odprawy biletowo-bagażowej, wypełnienia formalności związanych z kontrolą dokumentów 
i ewentualnych formalności celnych, a także poddania się kontroli bezpieczeństwa. Dotyczą one 
także zawartości bagażu, jego wymiarów i wagi, w tym przedmiotów zabronionych do przewozu. 
Listę takich przedmiotów zawiera rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 
5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego5. 

II. Przewoźnik, zarządzający i agent handlingowy  
w procesie realizacji przewozu. Relacje wzajemne i wobec pasażera

Zadania każdego z podmiotów zaangażowanych w proces realizacji przewozu są określone 
przepisami prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. W zakresie publicznoprawnych 
zagadnień międzynarodowej żeglugi powietrznej na szczeblu międzynarodowym należy przywołać 
konwencję chicagowską6, która wraz z załącznikami technicznymi stanowi podstawę bezpieczne-
go i efektywnego transportu lotniczego (szerzej: Żylicz, 2011, s. 46–61). Na gruncie europejskim 
przewóz lotniczy, zarządzanie portem lotniczym i obsługa handlingowa osadzone są w obszernych 
regulacjach prawnych dotyczących bezpiecznego wykonywania każdej z tych działalności (sze-
rzej: Łuczak (Jaworek), 2016). Inaczej wygląda kwestia cywilnoprawnych zagadnień dotyczących 
transportu lotniczego. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody powstałe w związku 
z przewozem lotniczym, w tym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przewozu, pod-
lega kompleksowej regulacji na gruncie prawa międzynarodowego, europejskiego, a co za tym 
idzie krajowego7. Brakuje natomiast w obrębie prawa lotniczego przepisów regulujących kwestie 
odpowiedzialności cywilnej zarządzającego portem lotniczym za szkody powstałe w związku z za-
rządzaniem portem lotniczy (szerzej: Kaczyńska, 2016, rozdz. IV). Brakuje także jakiegokolwiek 

3 Ustawa z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1393 ze. zm.).
4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3.04.2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego (Dz.U. z 2013, 
poz. 439).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z 5.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. UE L nr 299 z 14.11.2015 r., s. 1). Na stronie internetowej ULC zamieszczono także listę 
przedmiotów dozwolonych do przewozu, jednakże jak wskazuje ULC w razie wątpliwości co do przewozu należy skontaktować się z przewoźnikiem 
lub Departamentem Ochrony ULC. Pozyskano z: http://ulc.gov.pl/pl/component/content/article?id=999:lista-przedmiotow-zabronionych-i-dozwolonych 
(12.12.2016).
6 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago 7.12.1944 r. – Konwencja chicagowska (Dz.U. 1959  Nr 35, poz. 212 ze zm.).
7 Szerzej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika: Żylicz, 2011; Polkowska i Szymajda, 2004; Konert, 2010. 
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odniesienia do kwestii odpowiedzialności zarządzającego wobec pasażerów i jego obowiązków 
mających bezpośrednie przełożenie na realizację przewozu. Wyjątek stanowi obsługa pasaże-
rów niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej – PRM (Passengers with Reduced 
Mobility), w zakresie której obowiązki i odpowiedzialność zarządzającego ustanawia rozporządze-
nie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą8. W pozostałym zakresie obowiązki zarządzającego wobec pasażerów można wysnuć 
z przepisów prawa lotniczego lub z innych regulacji, w których obszarze oddziaływania znajduje 
się zarządzający. Natomiast kwestia odpowiedzialności cywilnej zarządzającego, w szczególności 
zasad tej odpowiedzialności, znajdzie rozstrzygnięcie w prawie krajowym, na gruncie przepisów 
prawa cywilnego.  Podobnie sytuacja wygląda w przypadku agenta handlingowego. W zakresie 
jednakże dochodzenia swoich praw z tytułu realizacji umowy o przewóz pasażer, co do zasa-
dy, będzie ich dochodził bezpośrednio od przewoźnika. Podstawa i zasady odpowiedzialności 
zarządzającego oraz handlera mają zatem większe znaczenie z punktu widzenia przewoźnika, 
gdyż regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego przewidu-
ją możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym do innych podmiotów, które według prze-
woźnika ponoszą odpowiedzialność za szkodę. Takie postanowienia zawiera art. 379 konwencji 
montrealskiej z 1999 r.10, która została w pełni inkorporowana do wspólnotowego porządku praw-
nego11. Również rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu i uchylenia rozporządzenia 
(ECC) nr 295/9112, w art. 1313 przewiduje taką możliwość. Przewoźnik na podstawie przepisów 
konwencji, jak i rozporządzenia zobowiązany jest bowiem do wypłaty odszkodowania, nawet 
jeśli odpowiedzialnym za zdarzenie lub szkodę jest inny podmiot14. Stąd możliwość wystąpienia 
z roszczeniem regresowym zabezpiecza interes przewoźnika, który może skierować je przeciwko 
każdemu podmiotowi, w tym zarządzającemu portem lotniczym, czy agentowi handlingowemu. 

Wydaje się, że pasażer będzie dochodził naprawienia szkody bezpośrednio od zarządzającego 
wyłącznie w sytuacjach, gdy szkoda wynikła z tytułu zdarzenia będącego poza zakresem umowy 
o przewóz. W przypadku agenta handlingowego jest to tym bardziej oczywiste, że przewoźnik, 
 8 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. U. UE L nr 204, s. 9); szerzej zob. Konert, 2008; Konert i Ephraimson-Abt, 2008; w zakresie 
zadań zarządzającego portem lotniczym zob. organizację systemu pomocy i wprowadzonych procedur obsługi PRM w Katowice Airport i tamże Kodeks 
dobrego postępowania przy obsłudze naziemnej osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się podróżujących drogą lotniczą 
przyjęty i opublikowany w Katowice Airport. Pozyskane z: http://niepelnosprawni.katowice-airport.com/ (30.08.2016).
 9 Artykuł 37 konwencji (Roszczenie zwrotne) stanowi: „Niniejsza konwencja w niczym nie przesądza kwestii, czy osobie ponoszącej odpowiedzialność 
za szkodę zgodnie z postanowieniami tej konwencji przysługuje roszczenie zwrotne w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby”.   
10 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Montrealu w dniu 28.05.1999 r. 
(Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235). Konwencja warszawska z 1929 r. nie zawiera takiego postanowienia (Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, 
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz.U. 1933 Nr 8, poz. 49 z późn. zm.)).
11 System ten został w całości inkorporowany do europejskiego porządku prawnego rozporządzeniem nr 889/2002 PE i Rady z 13.05.2002 r. zmie-
niającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz. U. UE L 
z 30.5.2002 r. nr 140, s. 2).
12 Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy pa-
sażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu i uchylenia Rozporządzenia (ECC) nr 295/91 (Dz. U. UE L 
z 2004, nr 46, s. 1).
13 Art. 13 Rozporządzenia stanowi: „W przypadku, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy wypłaca odszkodowanie lub wypełnia inne zobowiązania nało-
żone na niego przez niniejsze rozporządzenie, przepisy niniejszego rozporządzenia nie mogą być interpretowane jako ograniczające prawo przewoźnika 
lotniczego do dochodzenia, zgodnie z właściwym prawem, odszkodowania od jakiejkolwiek innej osoby, w tym od osób trzecich (…)”.
14 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, w tym art. 20 konwencji, zgodnie z którym przewoźnik zawsze może uwolnić się od odpowie-
dzialności w całości lub w części w zakresie, w jakim niedbalstwo lub inne niewłaściwe zachowanie pasażera lub innej osoby dochodzącej roszczeń 
z tytułu szkody w razie śmierci pasażera spowodowało szkodę lub przyczyniło się do niej. 
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o ile nie wykonuje własnej obsługi nazmiemnej, zleca ją na podstawie umowy handlerowi. Obsługa 
handlingowa odbywa się zatem całkowicie poza pasażerami i nie mają oni wpływu na wybór agenta 
przez przewoźnika ani na sposób wykonywania tej obsługi. Pasażera interesuje, co do zasady, 
wyłącznie jego umowa z przewoźnikiem i z tego tytułu będzie dochodził swoich praw.

III. Od parkingu w miejscu wylotu do parkingu w porcie docelowym
1. Parking lotniskowy

Rozpoczynając podróż lotniczą w pierwszej kolejności pasażer dociera do portu lotniczego. 
Już w chwili wjazdu na teren lotniska dochodzi do powstania pierwszego stosunku cywilnopraw-
nego pomiędzy pasażerem a zarządzającym portem lotniczym. Mowa o korzystaniu z parkingu 
lotniskowego, którego właścicielem jest zarządzający. Parkingi stanowią element infrastruktury 
okołolotniskowej, a korzystanie z nich odbywa się na ustalonych przez zarządzającego w regu-
laminach zasadach, określających wymagany sposób zachowania na terenie objętym regulacją, 
a także cennik usług. Osoba, decydując się na skorzystanie z parkingu, przyjmuje ofertę zarzą-
dzającego, a tym samym powstaje stosunek umowny pomiędzy tymi podmiotami. Jest to przykład 
umowy zawartej per facta concludentia (Wolter, Ignatowicz i Stefaniuk, 2001, s. 275)15. W wyniku 
jej zawarcia zarządzający jest zobowiązany do zapewnienia miejsca parkingowego na właściwie 
przygotowanej infrastrukturze parkingowej. Niezależnie jednak od zawarcia umowy na usługę 
parkingową, zarządzający zobowiązany jest dbać o tę infrastrukturę w sposób zapewniający 
bezpieczne z niej korzystanie (np. poprzez odśnieżanie). Uszkodzenie samochodu na terenie 
parkingu lotniskowego może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej zarządzającego. Podobnie 
pośliźnięcie się na jego terenie może spowodować powstanie obowiązku odszkodowawczego po 
stronie zarządzającego, jeśli ten nie utrzymuje infrastruktury w należyty sposób. 

2. Terminal pasażerski. Check-in i security

Z parkingu pasażer udaje się do terminala pasażerskiego w celu dokonania odprawy biletowo-
-bagażowej. W przypadku odprawy on-line, oferowanej przez większość przewoźników, oraz braku 
bagażu rejestrowanego ten element podróży jest pominięty i pasażer udaje się bezpośrednio do 
puntu kontroli bezpieczeństwa (security control). Będąc w punkcie odprawy biletowo-bagażowej 
(check-in), pasażer dokonuje formalności wynikających z faktu zawarcia umowy o przewóz. 
Pasażer nadaje tutaj także bagaż rejestrowany, co często błędnie postrzegane jest jako powie-
rzenie bagażu zarządzającemu portem lotniczym. Art. 17 ust. 2 konwencji montrealskiej stanowi, 
że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub 
uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, jeżeli wydarzenie powodujące powyższe sytuacje miało 
miejsce na pokładzie statku powietrznego lub gdy zarejestrowany bagaż pozostawał pod opieką 
przewoźnika16. Kluczowe jest rozumienie pojęcia „pod opieką przewoźnika”. Przewoźnik przejmuje 
bagaż rejestrowany pod swoją opiekę w chwili jego zarejestrowania, czyli nadania go w miejscu 
odprawy bagażowej, gdzie każda sztuka bagażu oznaczana jest przywieszką bagażową. Kwestia 

15 Zob. np. Wyr. SN z 6.10.2010 r., II CSK 210/10. Pozyskane z systemu Legalis.
16 Konwencja warszawska stanowi natomiast w art. 18: „1) Przewożący odpowiedzialny jest za szkody powstałe w razie zniszczenia, zagubienia lub 
uszkodzenia przyjętego do ekspedycji bagażu lub towaru, jeżeli zdarzenie, które spowodowało szkodę, miało miejsce podczas przewozu powietrznego. 
2) Przewóz powietrzny, w rozumieniu poprzedniego ustępu, obejmuje okres, w którym bagaż lub towar znajdują się pod opieką przewożącego, niezależ-
nie od tego czy znajdują się one na lotnisku, na pokładzie statku powietrznego lub w jakimkolwiek innym miejscu, w razie wylądowania poza lotniskiem”.
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ta nie budzi wątpliwości, co potwierdza brzmienie wielu warunków przewozu przewoźników lotni-
czych (Konert, 2010, s. 169)17. Opieka przewoźnika trwa co do zasady do chwili odbioru bagażu 
z taśmy po przylocie. W przypadku utraty bagażu moment ten nie jest określony i może trwać do 
chwili jego odnalezienia, jeśli bagaż zostanie odnaleziony (szerzej: Konert, 2010, s. 167–174). 
Pasażer winien mieć zatem świadomość, że w chwili nadania bagażu odpowiedzialność za niego 
przechodzi na przewoźnika lotniczego. 

Już bez bagażu rejestrowanego pasażer udaje się do punktu kontroli bezpieczeństwa, która 
wykonywana jest przez zarządzającego portem lotniczym18. Zadania te zarządzający realizuje 
poprzez własną wewnętrzną służbę ochrony lotniska lub może zlecić je podmiotowi zewnętrznemu 
– Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (tzw. SUFO)19. Kontrola bezpieczeństwa stanowi 
newralgiczny punkt w porcie lotniczym w kontekście przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji. 
Przeciwdziałanie terroryzmowi stanowi spójny system (szerzej: Galicki, 1981; Kaczyńska, 2009), 
którego istotnym elementem jest port lotniczy, w tym procedury, sprzęt i personel tam zatrudnio-
ny (szerzej: Zajas, 2007). Jest to także miejsce, gdzie mogą powstawać kolejki oczekujących na 
kontrolę pasażerów20. Przyczyny tego są różne. Pasażerowie przybywają na lotnisko w ostatniej 
chwili, co związane jest często z odprawą on-line, a także podróżowaniem wyłącznie z bagażem 
podręcznym i brakiem konieczności stawienia się przy check-inie. Często kolejki spowodowane są 
odlotami samolotów w tym samym czasie. Zarządzający powinien przewidzieć takie sytuacje i tak 
ustalić procedury organizacyjne oraz zapewnić taką infrastrukturę, aby możliwe było przeprowa-
dzenie kontroli bezpieczeństwa we właściwym czasie. Wobec bowiem zbyt długiego oczekiwania 
w kolejce do kontroli security istnieje ryzyko spóźnienia się na samolot poprzez zbyt późne stawie-
nie się przy wyjściu (gate). W przypadku pasażerów, którzy nadali bagaż rejestrowany sytuacja 
jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż bagaż nie może lecieć bez pasażera21. Niezależnie 
jednak od sytuacji, jeśli w wyniku niewłaściwie zorganizowanej kontroli bezpieczeństwa, braku od-
powiednich procedur i infrastruktury pasażer spóźni się na samolot, podmiotem odpowiedzialnym 
będzie zarządzający portem lotniczym. Nie można oczywiście oczekiwać, że osoba kontrolująca 
będzie naruszać procedury kontroli, aby pasażer zdążył na samolot – w tym zakresie przepisy 
są bezwzględnie obowiązujące, a nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo22. Jednakże to nie 
oznacza całkowitej dowolności w zakresie poziomu obsługi. Zgodnie bowiem z wytycznymi IATA 
wymagana przepustowości na bramkach bezpieczeństwa powinna wynosić 176 pax/h23. Przy 

17 Zob. Warunki przewozu Ryanair, pkt 8.6.1, stanowi, że „Po dostarczeniu przewoźnikowi Bagażu, który pasażer chce odprawić, przewoźnik przejmie 
Bagaż pod swoją opiekę oraz wyda Przywieszkę Bagażową dla każdej sztuki Odprawionego Bagażu”. Warunki weszły w życie 16.06.2016 r. Pozyskano 
z: https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/warunki-i-postanowienia (07.09.2016). Warunki przewozu LOT S.A., pkt 1.4. 
definiuje bagaż rejestrowany jako „bagaż znajdujący się pod opieką przewoźnika, na przewóz którego przewoźnik wystawił kwit bagażowy”. Pozyskano 
z: http://www.lot.com/pl/pl/conditions-of-carriage (07.09.2016).
18 Przejęcie przez zarządzającego od Straży Granicznej zadań z zakresu kontroli pasażerów i ich bagażu przewidziała ustawa z 30.06.2011 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 170, poz. 1015). Art. 14 Ustawy przewidział obowiązek przejęcia tych zadań do 
dnia 18.03.2013 r.
19 Art. 2 pkt 21 upl stanowi, że „służbą ochrony lotniska jest wewnętrzna służba ochrony lub specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna działająca 
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014, poz. 1099 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 65), realizująca zadania na 
rzecz ochrony lotnictwa cywilnego i podlegająca zarządzającemu lotniskiem”.
20 Przykładem takiej sytuacji był moment przejęcia przez zarządzających zadań w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Pozyskano z: http://natemat.
pl/64713,monstrualne-kolejki-na-lotnisku-chopina-tysiace-ludzi-spozni-sie-na-loty-bo-kontrolezy-bagazu-sobie-nie-radza (08.09.2016)
21 W następstwie wydarzeń nad Lockerbie ECAC w Dokumencie 30 wydał zalecenia w szczególności w zakresie 100% kontroli bezpieczeństwa pasa-
żerów i bagażu oraz łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerami posiadającym kartę pokładową na każdym etapie podróży (Reconciliation), a także 
ochrony bagażu rejestrowanego. Obowiązek ten został wprowadzony na gruncie załącznika 17 ICAO w latach 80. Pozyskano z: https://www.iata.org/
policy/Documents/baggage-reconciliation.pdf (08.09.2016 r.) Szerzej o Lockerbie zob.: Encyklopedia terroryzmu, 2004.
22 Zadania zarządzającego i jego uprawnienia w zakresie kontroli osób i bagażu określają przepisy upl, zob. art. 186 f, oraz Rozporządzenie Ministra 
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 31.7.2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (KPOLC) (Dz.U. poz. 912).
23 Zob. Airport Development Manual, 9th edition, 2004.
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właściwie zapewnionym układzie infrastrukturalnym i sprzęcie zarządzający powinien zapewnić 
taki poziom obsługi24 i może go wymagać od SUFO. Jeśli jednak dojdzie do spóźnienia na samo-
lot z przyczyn leżących po stronie zarządzającego, a pasażer zastosował się do obowiązujących 
wymagań i procedur, wówczas pasażer może dochodzić odszkodowania od zarządzającego25. 

Na dalszym etapie pasażer udaje się do hali odlotów, a następnie do gate’u i stąd – do sa-
molotu. Aż do tego momentu, od chwili wjazdu na parking, pasażer korzysta z infrastruktury za-
rządzającego portem lotniczym. W tym czasie mogą zaistnieć sytuacje, w których pasażer może 
odnieść szkodę spowodowaną bezpośrednim działaniem lub zaniechaniem zarządzającego. 
Obok wspomnianej powyżej złej organizacji kontroli bezpieczeństwa, obejmują one zdarzenia, 
w których pasażer dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nienależytego utrzymania infrastruk-
tury w strefie ogólnodostępnej (landside) i zastrzeżonej (airside) lotniska, w szczególności zaś 
parkingów i terminali pasażerskich. Wśród tych sytuacji należy wymienić m.in. uszkodzenia ciała 
spowodowane niewłaściwym utrzymaniem powierzchni przed terminalami (powierzchnie oblo-
dzone), niewłaściwym utrzymaniem infrastruktury terminala (np. brak przeglądów wind, schodów 
ruchomych, a także niewłaściwe oznaczenie powierzchni po umyciu posadzki) czy niewłaściwym 
utrzymaniem infrastruktury parkingów (np. nieodśnieżone i oblodzone powierzchnie, niesprawny 
szlaban). Nieprawidłowości w zakresie powyżej opisanych działań mogą prowadzić do wystąpienia 
zdarzenia powodującego szkodę i odpowiedzialność zarządzającego jako właściciela lub zarząd-
cy infrastruktury okołolotniskowej. Należy jednak przypomnieć, że korzystanie z tej infrastruktury 
także objęte jest określonymi zasadami w formie przepisów porządkowych, których pasażer musi 
przestrzegać (szerzej: Kaczyńska, 2016a, s. 152–153).

W tym miejscu warto nadmienić o kwestii ewentualnej odpowiedzialności zarządzającego 
z tytułu działalności komercyjnej. Często bowiem cała działalność powadzona w porcie lotniczym 
utożsamiana jest błędnie z zarządzającym, tymczasem w kontekście obowiązków zarządzającego 
względem pasażerów i jego ewentualnej odpowiedzialności cywilnej należy wyróżnić dwa rodzaje 
aktywności, tj. usługi lotniskowe i pozalotniskowe. W zakresie usług lotniskowych (aeronautycz-
nych) świadczonych przez porty lotnicze mieszczą się zarządzanie portem lotniczym oraz usługi 
obsługi naziemnej. Podstawowa działalność zarządzających portami lotniczymi obejmuje właś-
nie działalność lotniskową, której bezpośrednimi beneficjentami są użytkownicy portu lotniczego, 
czyli przewoźnicy, agenci handlingowi, inne podmioty. Zarządzający świadczy je na rzecz tych 
podmiotów, a nie na rzecz pasażerów, którzy są jej pośrednimi beneficjentami. 

Usługi pozalotniskowe (non-aviation) (szerzej: Jurkowska, 2010, s. 56–71)26 stanowią 
działalność najczęściej o charakterze komercyjnym27 związaną z zarządzaniem infrastrukturą 

24 W przypadku zlecenia tych zadań przez zarządzającego w drodze outsourcingu SUFO, zarządzający może zastrzec w kontrakcie poziom obsługi-
wanych pasażerów w ciągu godziny i przykładowo obwarować niespełnienie tych wymagań karami umownymi. 
25 Wydaje się także, że pasażer mógłby dochodzić naprawienia szkody od przewoźnika na podstawie umowy o przewóz, jeżeli stawił się na czas do 
kontroli bezpieczeństwa, wypełniając tym samym swoje zobowiązania w zakresie zastosowania się do wskazań przewoźnika odnośnie do czasu przy-
bycia na lotnisko np. na 2 godziny przed odlotem. Pasażer nie ma bowiem wpływu na procedury kontroli bezpieczeństwa. Oczywiście przewoźnik miałby 
w tym wypadku roszczenie regresowe do zarządzającego, jeśli ten zawiniłby. Kwestia ta wymaga jednak głębszej analizy. 
26 Usługi pozalotniskowe obejmują szeroki zakres usług handlowych (zakup towarów lub usług), w tym usługi parkingowe, sprzedaż detaliczną w sklepach 
w strefie ogólnodostępnej (landside) oraz w strefie zastrzeżonej (airside), w tym sklepy wolnocłowe (duty free), usługi gastronomiczne, kantory. Można 
wyróżnić także usługi pośrednio lub w ogóle nie związane z podstawową działalnością portów lotniczych, jak usługi reklamowe, wynajem powierzchni, 
usługi hotelowe czy rozrywkowe (kina, wycieczki).
27 Usługi pozalotniskowe określane są często mianem komercyjnych, przy czym należy zauważyć, że usługi aeronautyczne również świadczone 
są na zasadach komercyjnych, jednakże nazewnictwo to ma na celu podkreślenie biznesowego charakteru usług, które nie mają charakteru stricte  
lotniskowego.
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terminalową i parkingową. Co do zasady bezpośrednimi beneficjentami tej działalności są pasaże-
rowie28. W ramach non-aviation zarządzający wynajmuje powierzchnie pod działalność usługową 
i handlową. Co do zasady nie prowadzi on działalności handlowej czy gastronomicznej we własnym 
zakresie, choć oczywiście jest to możliwe. W sytuacji np. zatrucia pokarmowego spowodowanego 
spożyciem posiłku na terminalu, to nie zarządzający będzie podmiotem odpowiedzialnym, a pasażer 
winien dochodzić ewentualnego naprawienia szkody od podmiotu prowadzącego tą działalność. 

3. Z terminala do samolotu

Kiedy zatem pasażer przechodzi pod opiekę przewoźnika? Jest to moment istotny w kon-
tekście odpowiedzialności cywilnej z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci pasażera. Odnośnie do 
bagażu, jak wspomniano powyżej, sytuacja jest jednoznaczna, natomiast w zakresie pasażerów 
powstają pewne trudności. Zgodnie z art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej „Przewoźnik pono-
si odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera jedynie 
pod warunkiem, że wypadek, który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała, miał miejsce na 
pokładzie statku powietrznego lub w trakcie jakiejkolwiek z czynności związanych z wsiadaniem 
i wysiadaniem”. Trudności interpretacyjne powstają przy wykładni pojęć „wsiadanie” i „wysiada-
nie”. Podczas gdy amerykańskie orzecznictwo uznaje odpowiedzialność przewoźnika także za 
wypadek w terminalu, francuskie sądy uznały, że momentem tym jest czas rozpoczęcia realiza-
cji umowy o przewóz, czyli pozostawanie w obszarze ryzyka transportu lotniczego, co oznacza 
wyjście z budynku terminala do samolotu (Polkowska i Szymajda, 2004, s. 53). Wydaje się, że 
należy przyjąć właśnie ten kierunek interpretacyjny, uznając, że przewoźnik niejako bierze pod 
opiekę pasażera w chwili, gdy ten opuszcza terminal pasażerki i udaje się do samolotu, a opieka 
ta kończy się w chwili opuszczenia płyty lotniska po przylocie (Żylicz, 2011, s. 393–394)29. 

Zatem pasażer opuścił budynek terminala i pieszo bądź autobusem lotniskowym, bądź ręka-
wem udaje się do samolotu. Poza nim realizowane są liczne czynności, które mają na celu zapew-
nienie wykonania umowy o przewóz – bezpiecznie i terminowo. Pasażera tymczasem interesuje 
wyłącznie zobowiązanie zawarte w umowie o przewóz dotyczące jego bagażu oraz jego samego.

Fizycznie obsługę pasażera i jego bagażu w porcie lotniczym wykonuje agent handlingowy, 
który działa na zlecenie przewoźnika, chyba że przewoźnik wykonuje własną obsługę naziem-
ną (szerzej: Łuczak, 2016, s. 192–193). Obsługa naziemna obejmuje szereg usług związanych 
z obsługą pasażerów, bagażu, załóg, statków powietrznych, w tym zaopatrzenia i utrzymania 
w czystości samolotów. Tematyka ta jest zagadnieniem specjalistycznym (szerzej: Łuczak, 2016, 
s. 188–192; 2015, s. 32–43; Żebrowska-Dreger, 2010, s. 246–273), dlatego trudno oczekiwać od 
pasażera wiedzy w tym obszarze. Dla niego najważniejsza jest umowa o przewóz, a czy dalsze 
czynności wykonuje przewoźnik we własnym zakresie, czy zleca je na zewnątrz pozostają już 
poza jego zakresem zainteresowania. W praktyce bowiem w przypadku opóźnienia, uszkodze-
nia lub utraty bagażu pasażer, co do zasady, będzie dochodził odszkodowania od przewoźnika 
lotniczego, który następnie – jak już wspomniano – ma prawo regresu do osób trzecich, w tym 

28 Są to także działania z obszaru administracji związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako podmiotu prawa handlowego; w zakresie podziału 
usług świadczonych w porcie lotniczym; szerzej zob. Kaczyńska, 2016, rozdz. I i literatura tam przywołana
29 Zob. wyr. SN z 18.01.1971, I CR 330/70. Pozyskano z systemu Legalis; zob. także wyrok w sprawie Ricotta v. Iberia Lineas Aereas De Espana, 482 
F. Supp. 497 (E.D.N.Y. 1979). Pozyskano z: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/482/497/2095565/ (26.02.2017 r.); wyr. w sprawie 
Martinez Hernandez v. Air France 545 F.2d 279 (1st Cir. 1976). Pozyskano z: http://openjurist.org/545/f2d/279/martinez-hernandez-v-air-france (26.02.2017).
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do osób działających na jego zlecenie, tj. także agentów handlingowych (Polkowska i Szymajda, 
2010, s. 87–88 i 109–110). 

Pozostałe czynności wykonywane w porcie lotniczym przed odlotem samolotu i po jego 
przylocie wykonują liczne służby operacyjne. Są to służby zarówno zarządzającego portem lotni-
czym, jak i np. służby zarządzającego ruchem lotniczym – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej30. 
Należy podkreślić, że w porcie lotniczym kluczową rolę odgrywa zarządzający portem lotniczym. 
Zgodnie z brzmieniem art. 80 upl „Zarządzający lotniskiem odpowiada za bezpieczną eksploatację 
lotniska, w tym za nałożone na niego zadania związane z ochroną lotniska”. Pojęcie „bezpiecz-
nej eksploatacji lotniska” obejmuje swym zakresem znaczeniowym zatem nie tylko kwestie bez-
pieczeństwa operacyjnego (safety), lecz także bezpieczeństwa antyterrorystycznego (security). 
Należy jednocześnie przyjąć, że wymóg bezpiecznej eksploatacji lotniska dotyczy zarówno działań 
o charakterze stricte lotniskowym, jak i z zakresu non-aviation, gdzie zarządzający odpowiada jak 
właściciel lub zarządca nieruchomości. 

Obszar działalności operacyjnej zarządzającego portem lotniczym podlega szczegółowej 
i szerokiej regulacji prawnej. Działania podejmowane przez zarządzającego mają charakter dzia-
łań prewencyjnych, czyli skupionych na zapobieganiu wystąpienia zdarzeń, takich jak incydenty 
i wypadki lotnicze, czy innych zdarzeń mogących powodować szkody wśród użytkowników lotni-
ska i pasażerów lub w ich mieniu, czy wśród osób wykonujących czynności służbowe na lotnisku. 
Zakres zadań zarządzającego w tym obszarze najlepiej obrazuje treść rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk31, które, 
obok art. 68 i 80 upl, zawiera katalog zadań przypisanych zarządzającemu (szerzej: Kaczyńska, 
2016, s. 100–105; Żylicz, 2016) i precyzuje obowiązki w obszarze operacyjnym. Podsumowując, 
zarządzający zobowiązany jest do właściwego utrzymania pola ruchu naziemnego, w tym 
oczyszczania i odśnieżania infrastruktury, wprowadzenia odpowiednich procedur zapewniają-
cych bezpieczne starty i lądowania oraz parkowanie statków powietrznych czy nawet wdrożenie 
odpowiedniej polityki zarządzania przyrodą ożywioną. To ostatnie zagadnienie, spośród więk-
szości operacyjnych kwestii, jest najbardziej znane pasażerom, gdyż zdarza się, że opóźnienie 
lub odwołanie lotu następuje właśnie z powodu zderzenia z ptakiem (bird strike). W określonych 
sytuacjach to zarządzający może być podmiotem odpowiedzialnym za zaistniałe zdarzenie (sze-
rzej: Kaczyńska-Adamczyk, 2011), jednakże także w tej sytuacji, co do zasady, pasażer będzie 
dochodził ewentualnego naprawienia szkody od przewoźnika, który następnie może wystąpić 
z roszczeniem regresowym do zarządzającego32. 

4. W samolocie i po przylocie

Pasażer jest już w samolocie. Kwestia wykonania przewozu zgodnie z umową, czyli bez-
piecznego i terminowego dostarczenia pasażera do miejsca przeznaczenia jest obowiązkiem 
przewoźnika. Jeśli do miejsca przeznaczenia samolot przybędzie z opóźnieniem lub będzie miał 

30 W zakresie zadań i kompetencji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zob. szerzej www.pansa.pl (12.12.2016).
31 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (t.j. Dz.U. 2016, poz. 91).
32 W zakresie zadań zarządzającego w obszarze bezpieczeństwa operacyjnego zob. szerzej Kaczyńska, 2016, rozdz. III. Zob. także Załącznik Va 
„Zasadnicze wymagania dotyczące lotnisk” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008 z 20.02.2008 r. w sprawie wspólnych zasad 
w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporzą-
dzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. UE L nr 79 z 19.3.2008, s. 1), który zawiera wymagania dotyczące kwestii infrastrukturalnych 
i urządzeń lotniskowych (pkt A.), kwestii operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem (pkt B.) oraz otoczenia lotniska (pkt C).
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miejsce wypadek lotniczy skutkujący śmiercią lub uszkodzeniem ciała pasażera, podmiotem właś-
ciwym do naprawienia szkody będzie w pierwszej kolejności przewoźnik. Podobnie w przypadku 
odwołania lotu. 

Po przylocie do miejsca przeznaczenia pasażer jest transportowany do hali przylotów, gdzie 
odbiera bagaż rejestrowany. Zdarzają się sytuacje, że bagaż jest uszkodzony lub w ogóle nie do-
trze tym samym samolotem. Jak wspomniano powyżej, odpowiedzialnym za te zdarzenia z punktu 
widzenia pasażera jest przewoźnik. Należy podkreślić, że zarządzający portem lotniczym nie jest 
podmiotem właściwym do zapłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia, zgubienia lub opóźnienia 
w dostarczeniu bagażu rejestrowanego. Jedynym przypadkiem, w którym zarządzający może być 
odpowiedzialny za szkodę jest sytuacja, gdy spowodowało ją działanie lub zaniechanie zarzą-
dzającego w ramach jego kompetencji, jak np. niewłaściwe utrzymywanie taśm transportujących 
bagaż lub ogólnie niewłaściwe utrzymanie infrastruktury, które spowodowało zniszczenie baga-
żu. I tylko wówczas można dochodzić od zarządzającego naprawienia szkody, ale i tak wydaje 
się, że to przewoźnik wystąpiłby z roszczeniem regresowym do zarządzającego, a nie pasażer. 
Niewłaściwe jest także przypisywanie zarządzającemu odpowiedzialności za długie oczekiwanie 
na bagaż w hali przylotowej. Tutaj także zarządzający jedynie udostępnia infrastrukturę przewoź-
nikowi, a dokładniej agentowi handlingowemu. I znów ewentualna odpowiedzialność zarządza-
jącego może powstać w sytuacji, gdy infrastruktura nie jest właściwie przygotowana do użytku. 
Zadaniem zarządzającego jest zatem tak zorganizować przestrzeń na lotnisku i tak ustanowić 
procedury, aby nie powodowały one utrudnień w obsłudze pasażerów i ich bagażu. Przy czym 
nadrzędną wartością jest zawsze bezpieczeństwo i to ono determinuje procedury i organizację 
pracy na lotnisku. 

IV. Odpowiedzialność cywilna w przypadku niewykonania przewozu 
zgodnie z umową, szkody na osobie lub mieniu pasażera

Jak wspomniano powyżej. podstawowy stosunek prawny w zakresie przewozu pasażerów 
i ich bagażu powstaje na linii pasażer – przewoźnik. Realizacja umowy o przewóz „wymusza” 
niejako powstanie jeszcze innych stosunków prawnych, w których niekiedy stroną jest pasażer, 
a inne – w większości – realizowane są poza pasażerem. Tak jest w przypadku relacji przewoź-
nik – zarządzający portem lotniczym, w ramach której zarządzający udostępnia przewoźnikowi 
infrastrukturę i wykonuje nałożone na niego zadania związane z bezpieczeństwem operacji lotni-
czych. Tak jest także w przypadku stosunku przewoźnik – agent handlingowy, w ramach którego 
handler wykonuje obsługę naziemną statków powietrznych, pasażerów i bagażu. Przy czym, o ile 
pomiędzy pasażerem a zarządzającym portem lotniczym dochodzi co do zasady do zwarcia co 
najmniej jednego stosunku prawnego (w związku z korzystaniem z usług parkingowych) i w nie-
których sytuacjach pasażer jest bezpośrednim beneficjentem działań zarządzającego będących 
poza umową o przewóz (np. kontrola security), o tyle działalność handlingowa pozostaje całkowi-
cie poza pasażerem, a wszelkie działania handlera związane są z realizacją umowy o przewóz, 
gdyż wykonywane są na rzecz przewoźnika w celu realizacji przez niego przewozu. Sytuacje 
przyczyniające się do niewykonania przewozu zgodnie z umową, w tym obejmujące szkodę na 
osobie lub w mieniu pasażera mogą powstać z winy każdego z wyżej wymienionych podmiotów. 
Ważne jest, aby pasażer wiedział do kogo skierować swoje roszczenie, by było ono skuteczne.
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W tym miejscu, bez pogłębiania rozważań w zakresie odpowiedzialności cywilnej agenta 
handlingowego, warto wskazać, że co do zasady nawet jeśli za jakiekolwiek zdarzenie związane 
z realizacją umowy o przewóz odpowiada handler, pasażer nie będzie dochodził od niego odszko-
dowania. Oczywiście może to zrobić, jednakże wydaje się, że prościej jest wdrożyć w pierwszej 
kolejności procedurę reklamacyjną u przewoźnika w oparciu o umowę o przewóz, niż poszukiwać 
naprawienia szkody u handlera. 

1. Roszczenie do przewoźnika

Wśród regulacji prawnych tworzących system prawa lotniczego szczególne znaczenie mają 
przepisy ustalające system odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego. Kwestia odpo-
wiedzialności nie dotyczy tylko odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera czy też znisz-
czenia bagażu, ale, co zrozumiałe przy częstotliwości lotów i coraz częstszym wykorzystywaniu 
transportu lotniczego jako środka komunikacji na odcinku praca – dom, także innych szkód, jak 
odwołanie lotu, opóźnienie lotu czy odmowa przyjęcia na pokład, które to sytuacje implikują po-
wstanie dalszych komplikacji i utrudnień.

Na gruncie międzynarodowym podstawowe znaczenie z punktu widzenia ochrony konsu-
mentów mają ustanowione w ramach systemu warszawsko-montrealskiego33 zasady odpowie-
dzialności cywilnoprawnej przewoźnika lotniczego. Zasady przewidziane na gruncie konwencji 
montrealskiej z 1999 r. odnośnie do pasażerów i ich bagażu zostały w całości inkorporowane 
do europejskiego porządku prawnego rozporządzeniem nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie 
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych34. Z uwagi na powyższe, 
w niniejszym artykule ograniczono rozważania wyłącznie do konwencji montrealskiej. 

1.1. Szkody na osobie pasażera

W przypadku szkód na osobie pasażera (śmierci lub szkodzenia ciała) konwencja montreal-
ska wprowadziła dwustopniowy system odpowiedzialności przewoźnika. Zgodnie z art. 22 ust. 1 
w przypadku szkód nieprzekraczających kwoty 100 tys. SDR35 przewoźnik nie może uwolnić się 
od odpowiedzialności ani jej ograniczyć poprzez dowód braku winy swojej lub osób za niego dzia-
łających. Zgodnie z art. 22 ust. 2 w przypadku szkód przekraczających kwotę 100 tys. SDR prze-
woźnik może zwolnić się od odpowiedzialności co do wartości szkody przekraczającej powyższą 
kwotę, jeśli udowodni, że szkody nie spowodowało niedbalstwo ani inne niewłaściwe zachowa-
nie przewoźnika albo osób za niego działających lub szkoda została spowodowana wyłącznym 
niedbalstwem albo innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej (Polkowska 
i Szymajda, 2004, s. 66–67)36. Na podstawie natomiast art. 20 konwencji przewoźnik zawsze 

33 Zob. Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 
12 października 1929 r. (Dz.U. 1933 Nr 8, poz. 49 z późn. zm.). Wraz z przyjęciem konwencji montrealskiej z 1999 roku pojawiają się problemy koeg-
zystencji dwóch reżymów, które można nazwać systemem warszawsko-montrealskim ze względu na ten sam przedmiot norm i prawdopodobieństwo 
uczestnictwa w nim tych samych państw. Konwencje tworzą zatem system warszawsko-montrealski, a konwencja montrealska ujednolica postanowienia 
konwencji warszawskiej; szerzej na ten temat zob.: Żylicz, 2011, s. 62–89; Polkowska i Szymajda, 2004. 
34 Rozporządzenie nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.05.2002 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie 
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz. U. L nr 140 z 30.05.2002 r., s. 2).
35 SDR – Special Drawing Rights, jednostka monetarna. Aktualny kurs SDR znajduje się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl.
36 Tym samym odpowiedzialność przewoźnika opiera się na dwóch różnych podstawach w odniesieniu do wartości powstałej szkody – na zasadzie 
odpowiedzialności obiektywnej oraz na zasadzie domniemania winy lub inaczej – na zasadzie winy z przerzuceniem obowiązku wykazania braku winy 
na przewoźnika.
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może uwolnić się od odpowiedzialności w całości lub w części w zakresie, w jakim pasażer lub 
inna osoba dochodząca roszczeń z tytułu szkody w razie śmierci pasażera przyczyniła się do jej 
powstania (Żylicz, 2011, s. 402–405; Polkowska i Szymajda, 2004, s. 66)37. Przyczynienie się 
może polegać chociażby na niezastosowaniu się do poleceń załogi samolotu. Art. 20 konwencji 
nie odsyła do prawa krajowego, co oznacza, że przepisy konwencji mają charakter obligatoryjny, 
a osoby dochodzące odszkodowania (inne niż poszkodowany) wchodzą w jego sytuacje jako 
pasażera – jego przyczynienie się do powstania szkody ma taki skutek, jakby to oni przyczynili 
się do jej powstania (Konert, 2010, s. 142–144). 

W przypadku dochodzenia swoich praw wynikających z konwencji montrealskiej, pasażer 
może dochodzić swoich praw przed sądem w drodze wniesienia powództwa, zgodnie z właści-
wością sądów określoną w art. 33 konwencji38.

1.2. Opóźnienie lub odwołanie lotu oraz overbooking

Konwencja montrealska traktuje także w przedmiocie opóźnienia w przewozie pasażerów, 
bagażu lub towarów i odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w związku z tymi zda-
rzeniami. Przepis art. 19 ustanawia odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu, wprowadzając 
jednocześnie domniemanie, że przewoźnik nie ponosi winy i nie będzie obciążony odpowie-
dzialnością, dopóki powód nie wykaże iż szkody wynikły z opóźnienia w przewozie (Polkowska 
i Szymajda, 2004, s. 62). Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną 
opóźnieniem, jeśli udowodni, że on sam i osoby za niego działające podjęli wszelkie środki, ja-
kich można było rozsądnie oczekiwać, w celu uniknięcia szkody albo że podjęcie takich środków 
było dla nich niemożliwe. Konwencja nie wymienia rodzajów szkód, które mogą powstać w wy-
niku opóźnienia w przewozie, kwestie te reguluje prawo krajowe. Przykładem szkody może być 
utrata kolejnego lotu w wyniku opóźnienia pierwszego przelotu lub skrócony urlop spowodowany 
opóźnieniem (Polkowska i Szymajda, 2004, s. 62). 

W przypadku opóźnienia w przewozie pasażerów odpowiedzialność przewoźnika ograniczo-
na jest do kwoty 4150 SDR, a przy przewozie bagażu – do kwoty 1000 SDR w razie zniszczenia, 
zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia. 

Tak jak w przypadku odpowiedzialności z tytułu szkód na osobie, konwencja przewiduje 
uwolnienie przewoźnika od odpowiedzialności w przypadku przyczynienia się poszkodowanego 
do powstaną szkody (art. 20). 

Pomimo inkorporowania powyższych regulacji do europejskiego porządku prawnego, 
Ustawodawca unijny poszedł jeszcze dalej w zakresie ochrony praw pasażerów na gruncie roz-
porządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustana-
wiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia 

37 Odpowiedzialność obiektywna za szkody o wartości nie przekraczającej 100 tys. SDR nie ma charakteru absolutnego, gdyż przewoźnik może uwol-
nić się od niej, wykazując przesłanki powstania szkody zgodnie z art. 20 konwencji. Co do kwoty przewyższającej wartość 100 tys. SDR – obowiązuje 
zasada domniemania winy. 
38 Art. 33 stanowi: „1. Powództwo o odszkodowanie musi zostać wytoczone, według wyboru powoda, na terytorium jednego z Państw Stron albo przed 
sądem właściwym dla siedziby przewoźnika, albo jego głównego miejsca prowadzenia działalności, albo miejsca prowadzenia działalności, w ramach 
której zawarta została umowa, albo przed sądem miejsca przeznaczenia. 2. W odniesieniu do szkód wynikłych ze śmierci lub uszkodzenia ciała pasa-
żera, powództwo może zostać wytoczone przed jednym z sądów wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu lub na terytorium Państwa Strony, na 
którego terytorium w chwili wypadku pasażer miał swoje główne i stałe miejsce zamieszkania, i do którego lub z którego przewoźnik świadczy usługi 
lotniczego przewozu osób albo swoimi własnymi statkami powietrznymi, albo statkami powietrznymi innego przewoźnika w zastosowaniu umowy han-
dlowej i w którym przewoźnik prowadzi swoją działalność lotniczego przewozu osób z lokalu wynajętego lub stanowiącego własność przewoźnika lub 
przez innego przewoźnika, z którym ma on umowę handlową”.
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na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu i uchylenia rozporządzenia (ECC) nr 295/9139. 
Rozporządzenie ustanowiło zasady odszkodowania oraz pomocy pasażerom w przypadku nie 
tylko opóźnienia, lecz także odmowy przyjęcia (overbooking) na pokład oraz odwołania lotu. 
Rozporządzenie zapewnia pasażerom minimalne prawa, których przewoźnik powinien przestrze-
gać bezpośrednio w chwili zaistnienia danego zdarzenia, czyli bez konieczności uzyskania przez 
pasażera jakiegokolwiek wyroku czy nakazu sądowego. 

Wśród praw pasażerów zagwarantowanych przez rozporządzenie można wyróżnić m.in. pra-
wo do opieki czy do odszkodowania40.

Mówiąc o prawach pasażerów na gruncie unijnym, należy podkreślić niezwykle istotną 
rolę TSUE, który wydał szereg wyroków na gruncie stosowania rozporządzenia 261/200441. 
Orzecznictwem tym Trybunał rozszerzył chociażby prawo do odszkodowania z tytułu odwołania 
lotu na opóźnienie lotu o co najmniej 3 godziny, a także uznał, że co do zasady usterka techniczna 
samolotu nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, która pozwala uwolnić się przewoźnikowi od 
odpowiedzialności. W związku z licznymi problemami dotyczący interpretacji przepisów rozpo-
rządzenia nr 261/2004, Komisja Europejska opublikowała Wytyczne interpretacyjne42, mające na 
celu lepsze wyjaśnienie niektórych przepisów zawartych w rozporządzeniu, zwłaszcza w świetle 
orzecznictwa Trybunału. Wytyczne mają pomóc nie tylko organom rozstrzygającym sprawy, lecz 
także pasażerom w lepszym zrozumieniu swoich praw.

W przypadku dochodzenia swoich praw wynikających z rozporządzenia 261/2004, czyli 
w przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub overbookingu, pasażer może skorzystać z uprosz-
czonej ścieżki i złożyć skargę na przewoźnika do Prezesa ULC43, który wykonuje swoje zadania 
w tym zakresie przy pomocy Komisji Ochrony Praw Pasażerów (dalej: KOPP)44. Skargę można 
złożyć wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika (art. 205 b ust. 3 i 4). 
W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji Prezesa ULC, w której określa on zakres naruszenia 
i termin jego usunięcia, pasażer może wystąpić na drogę postępowania sądowego45. 

Należy także podkreślić, że przepisy ustawy lotniczej nie ograniczają prawa pasażera do ko-
rzystania z innych środków ochrony prawnej. Zgodnie z art. 203 ust. 1 upl „Do przewozu lotniczego 
39 Rozporządzenie nr 261/2004 spotkało się z krytyką przewoźników, w szczególności przewoźników niskokosztowych, gdyż wprowadziło zasady 
odpowiedzialności nieznane systemowi warszawsko-montrealskiemu, powodując znaczne obciążenia finansowe dla przewoźników. Ocena słuszności 
wprowadzenia takich regulacji, które uzupełnione zostały bogatym orzecznictwem ETS, jest jednak przedmiotem odrębnych rozważań, zob. szerzej 
Kaczyńska-Adamczyk, 2011a, s. 67–80.
40 Szczegółowo prawa pasażera zagwarantowane Rozporządzeniem 261/2004 zob. Ulotka informacyjna ULC. Pozyskano z: http://www.ulc.gov.pl/_
download/kopp/2014/ulotka_pol.pdf (13.12.2016); Ulotka informacyjna KE. Pozyskano z: http://www.ulc.gov.pl/_download/kopp/2014/apr_leaflet_pl.pdf 
(14.12.2016).
41 Zob. np. Sprawy połączone C-402/07 i C-432/07 Sturgeon i in., ECLI:EU:C:2009:716. Pozyskano z:  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-
-402/07&language=pl (13.12.2016); Sprawa C-452/13, Germanwings, ECLI:EU:C:2014:2141. Pozyskano z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-
-452/13&language=PL (13.12.2016). Sprawa C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771. Pozyskano z: http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=pl&num=C-549/07 (13.12.2016).
42 Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady od-
szkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenia rady 
(WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE C nr 214 z 15.06.2016, s. 5).
43 Komisja generalnie zaleca, aby pasażerowie wnosili skargi do krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów w kraju, w którym 
zdarzenie miało miejsce, zob. Wytyczne, 2016, s. 17, pkt 7.1. Europejskie odpowiedniki KOPP znajdują się na stronie http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-
-pasazera/europejskie-odpowiedniki-kopp (13.06.2016).
44 W celu wdrożenia do prawa polskiego rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu, stanowiącego lex specialis w stosunku do konwencji montrealskiej, ustawodawca 
prowadził do ustawy – Prawo lotnicze rozdział Xa (dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 180, poz. 1490) zmieniającej 
ustawę – Prawo lotnicze z dniem 5 października 2005 r.) zatytułowany „Ochrona praw pasażerów”. W dziale tym określono szczegółowo sankcje za 
dokonanie naruszeń przez przewoźnika, a także wskazano organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, którym jest 
komórka organizacyjna ULC – Komisja Ochrony Praw Pasażerów. 
45 Art. 12 ust. 1. Stanowi: „Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania. Odszkodowanie na pod-
stawie niniejszego rozporządzenia może zostać potrącone z takiego odszkodowania”. 
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stosuje się przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyjątkiem spraw uregulowanych 
inaczej w ustawie oraz w umowach i w przepisach międzynarodowych”. Oznacza to, że konsument 
podlega także ochronie przewidzianej na gruncie ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów46. Natomiast ustawa z 29 lipca 1997 r. o usługach turystycznych47 zapewnia 
ochronę konsumentów będących podmiotem lotniczych przewozów turystycznych. 

Podobnie jak w przypadku naruszenia i dochodzenia praw pasażerów wynikających z rozpo-
rządzenia 261/2004, wygląda sytuacja w przypadku praw pasażerów niepełnosprawnych i o ogra-
niczonej możliwości poruszania się, zagwarantowanych rozporządzeniem 1107/2006.

2. Roszczenie do zarządzającego portem lotniczym

Sytuacje, w których pasażer może odnieść szkodę spowodowaną bezpośrednim działa-
niem lub zaniechaniem zarządzającego, która także może przyczynić się do nienależytego lub 
braku wykonania umowy o przewóz, są nieliczne. Obejmują one zdarzenia, w których pasażer 
dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nienależytego utrzymania infrastruktury po stronie airside 
i landside , w szczególności zaś parkingów i terminali pasażerskich. 

Kolejną kategorią zdarzeń mogą być sytuacje związane z niewłaściwą organizacją i niewłaś-
ciwie przygotowaną infrastrukturą w punktach kontroli bezpieczeństwa (security), którą wykonuje 
zarządzający (lub podmiot zewnętrzny na zasadzie outsourcingu). 

Ostatnią kategorią będą zadania w obszarze pomocy pasażerom o statusie PRM, gdzie za-
rządzający ma szereg obowiązków wobec pasażera już od chwili jego pojawienia się na lotnisku 
w tzw. punkcie przylotu i odlotu48. 

Odszkodowania w przypadku innych zdarzeń, w tym uszkodzenia lub opóźnienia w trans-
porcie bagażu czy opóźnienia lotu, pasażer nie będzie poszukiwał u zarządzającego portem 
lotniczym. Właściwym podmiotem będzie przewoźnik lotniczy, z którym pasażer ma zawartą 
umowę o przewóz i w tym zakresie kwestia ustalenia jaki podmiot faktycznie ponosi odpowie-
dzialność za zdarzenie powodujące szkodę lub z którym przepisy prawa łączą obowiązek wypła-
ty odszkodowania49 jest poza zakresem zainteresowań pasażera. Natomiast przewoźnik może 
występować z roszczeniem zwrotnym przeciwko każdemu podmiotowi, w tym zarządzającemu 
portem lotniczym. I tak zarządzający może odpowiadać wobec przewoźnika z tytułu zdarzeń 
przyczyniających się do nienależytego wykonania lub niewykonania umowy o przewóz, takich 
jak niewłaściwie funkcjonująca infrastruktura do transportu bagażu (np. taśma jest uszkodzona, 
bagaż spada z taśmociągu i ulega zniszczeniu), zła organizacja służb lotniskowych powodująca 
opóźnienie w operacjach lotniczych czy wreszcie niewłaściwe prowadzenie polityki w zakresie 
przyrody ożywionej, w szczególności w zakresie zapobiegania zderzeniom z ptakami (bird strike) 
(szerzej: Kaczyńska-Adamczyk, 2011). 

Mówiąc o obowiązkach zarządzającego portem lotniczym względem pasażerów, a także 
jego ewentualnej odpowiedzialności cywilnej w tym obszarze, istotne jest określenie obszaru 
46 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2015, poz. 184 z późn. zm.).
47 Ustawa z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 187 z późn. zm.).
48 Zarządzający zobowiązany jest wyznaczyć w porcie lotniczym punkty, w których PRM mogą powiadomić o swoim przybyciu, tzw. punkty przylotu i od-
lotu. Punkty te muszą być wyraźnie oznaczone i zapewnić dostęp do podstawowych informacji o porcie oraz o sposobie dalszego pozyskania informacji 
i pomocy. W praktyce znajdują się one przy głównych wejściach do terminali, przy stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej (check-in), na parkingach 
lotniskowych, przy postojach taxi, przystankach komunikacji miejskiej. Zob. art. 5 rozporządzenia 1107/2006.
49 Tak w przypadku rozporządzenia 261/2004 nie ma potrzeby wykazania szkody, aby uzyskać odszkodowanie przewidziane na gruncie tego aktu 
prawnego. 
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terytorialnego, będącego w zakresie jego kompetencji. Obszarem, na którym zarządzający bę-
dzie zobowiązany do podejmowania działań ukierunkowanych na pasażerów oraz gdzie może 
powstać jego odpowiedzialność odszkodowawcza jest teren portu lotniczego obejmujący strefę 
ogólnodostępną (landside) oraz strefę zastrzeżoną (airside), w tym parkingi lotniskowe, terminale 
i powierzchnie przed terminalami, także te w strefie zastrzeżonej. Odpowiedzialność ta wykra-
cza jednak czasami poza teren portu lotniczego, czego przykładem jest zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym z przyrodą ożywioną, które mieszczą się w ramach obowiązków zarządzającego 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego (safety). Zgodnie z Podręcznikiem 
Służb Lotniskowych Doc 193750, zderzenie z ptakiem na wysokości 0–60 m (0–200 stóp) pod-
czas lądowania i na wysokości 0–150 m (0–500 stóp) podczas startu należy uznać jako mające 
miejsce na lotnisku. Jeśli zatem dojdzie do kolizji na tej wysokości, a zarządzający nie wypełni 
nałożonych na niego obowiązków, będzie podmiotem odpowiedzialnym za szkodę. Jeszcze innym 
przypadkiem byłaby sytuacja, w której w wyniku zaniedbań podczas kontroli bezpieczeństwa do 
strefy zastrzeżonej, a następnie na pokład samolotu dostałby się np. ładunek wybuchowy, który 
eksploduje np. na innym lotnisku docelowym. Wówczas także co do zasady zarządzający byłby 
podmiotem odpowiedzialnym.

Odpowiedzialność kontaktowa zarządzającego w tym przypadku nie wymaga większego 
komentarza, natomiast wymaga tego kwestia odpowiedzialności cywilnej zarządzającego z ty-
tułu deliktu51. Zasad odpowiedzialności cywilnej zarządzającego, jak wspomniano powyżej, 
należy poszukiwać na gruncie kodeksu cywilnego. Bez wdawania się w tym miejscu w rozwa-
żania teoretyczno-prawne w tym obszarze52, należy wskazać, że podstawę odpowiedzialności 
zarządzającego z tytułu czynu niedozwolonego stanowi art. 415 k.c. Zarządzający odpowiada 
na zasadzie winy, tym samym aby pociągnąć go do odpowiedzialności, pasażer musi wykazać 
winę zarządzającego. Podobnie przewoźnik czy inny użytkownik lotniska, który ponosząc koszty 
związane z wypłatą odszkodowań czy naprawą sprzętu, w tym samolotu (np. po zderzeniu z pta-
kiem), występuje z roszczeniem regresowym do zarządzającego. Warto wspomnieć, że zarzą-
dzający winien wykonywać swoją działalność z zachowaniem zasad należytej staranności, jaka 
wymagana jest od profesjonalisty, który zarządza obiektem użytku publicznego i świadczy usługi 
na rzecz przewoźników i innych użytkowników lotniska. Przy czym w literaturze podkreśla się, że 
nie tylko niedołożenie zasad należytej staranności, lecz także brak wiedzy, umiejętności, nieuwaga 
będą stanowiły o winie profesjonalisty (Dubis, 2016, komentarz do art. 415 k.c., Nb 18). Dlatego 
tak ważne są procedury, właściwa organizacja pracy zapewniająca jej wysoką jakość, właściwe 
zagospodarowanie i przygotowanie infrastruktury53. 

W przypadku gdy pasażer odniesie szkodę, którą według niego spowodowało działanie lub 
zaniechanie zarządzającego portem lotniczym, może on wystąpić na drogę sądową z powództwem 
o odszkodowanie, wykazując winę zarządzającego. Aby dochodzenie roszczeń było skuteczne, 

50 Airport Services Manual, Doc 9137, Part 3, Bird Control and Reduction
51 Zob. szerzej: Czachórski, 2002; Lewaszkiewicz-Petrykowska, 1998; Nesterowicz, 1999; por. także: Ogiegło, 2010, komentarz do art. 37 c, 48 i 51; 
Pietrzykowski, 2013; Łętowska, 2006; Olejniczak, 2009 oraz przywołana tam literatura i orzecznictwo.
52 W przedmiocie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego portem lotniczym w tym w zakresie rozważań dotyczących uznania zarządzającego za 
przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody, przypisania właściwej zasady odpowiedzialności, a także propozycji rozwiązań legisla-
cyjnych zob. Kaczyńska, 2016, rozdz. III; zob. Także: Żylicz, 2016, komentarz do art. 80.
53 Często zdarza się, że przy zdarzeniu powodującym szkodę wynikającym ze złej organizacji czy złej jakości pracy, nie można wskazać konkretnej 
osoby odpowiedzialnej za szkodę. W takich sytuacjach zastosowanie może mieć koncepcja „winy bezimiennej”, „organizacyjnej”; zob. Dyszlewska- 
-Tarnawska, 2010, komentarz do art. 44, Nb 14–15; zob. szerzej: Machnikowski, 2009.
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pasażer powinien uwzględnić okoliczności wskazane powyżej, w szczególności zakres zadań 
wykonywanych przez zarządzającego, w tym zadania wykonywane w ramach działalności stricte 
lotniskowej i pozalotniskowej. 

V. Podsumowanie
Realizacja przewozu lotniczego zgodnie z umową jest sumą działań, procedur i zaangażo-

wania różnych podmiotów w ten proces. Zasadniczy stosunek prawny stanowiący podstawę wy-
konania przewozu to umowa zawarta pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, która nie mogłaby 
być wykonana bez „obudowania” jej innymi stosunkami umownymi, w tym w szczególności na 
linii przewoźnik – zarządzający portem lotniczym (Kaczyńska, 2016, s. 218–219)54 i przewoźnik 
– agent handlingowy. Każdy z tych podmiotów realizuje określone zadania, których – przy rea-
lizacji umowy o przewóz – bezpośrednim beneficjentem jest przewoźnik, a pośrednim pasażer 
w takim sensie, że świadczone one są na zlecenie przewoźnika. Wyjątkiem są niektóre zadania 
zarządzającego portem lotniczym, które nie są związane bezpośrednio z umową o przewóz, 
a których bezpośrednim beneficjentem jest pasażer. Mowa o usługach parkingowych czy kontroli 
bezpieczeństwa security, którą wykonuje zarządzający w ramach ustawowo nałożonych na niego 
zadań, a która – będąc warunkiem niezbędnym do realizacji umowy przewozu – nie wynika bez-
pośrednio z tego stosunku prawnego. Zarządzający portem lotniczym nie jest bowiem ani stroną, 
ani w ogóle w żaden sposób przywołany w umowie o przewóz, jednakże jego rola w tym zakresie 
jest niepodważalna – pasażer bez poddania się kontroli bezpieczeństwa nie będzie mógł przejść 
do strefy zastrzeżonej lotniska, w której znajduje się hala odlotów. 

Każdy z przywołanych podmiotów w ramach wykonywanych przez siebie zadań może przyczy-
nić się do niewykonania przewozu zgodnie z umową. Z punktu widzenia pasażera nie jest jednak 
istotne kto realizuje zadania na kolejnych etapach podróży – w przypadku szkody na osobie czy 
mieniu, a także w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu oraz overbookingu i wreszcie w przy-
padku zagubienia lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu, pasażer ma roszczenie do przewoźnika 
o naprawienie szkody wynikające z faktu zawarcia umowy o przewóz. Oznacza to, że od chwili 
wyjścia z gate’u, a w przypadku bagażu – od chwili nadania go w check-inie, pasażer i bagaż po-
zostają pod opieką przewoźnika i w pierwszej kolejności winien on kierować swoje roszczenie do 
przewoźnika. Pasażer może oczywiście dochodzić naprawienia szkody czy też dochodzić realizacji 
swoich praw u innych podmiotów, lecz wydaje się, że najskuteczniejsza jest droga począwszy od 
ścieżki reklamacyjnej u przewoźnika, niezależnie czy mowa o prawach pasażera w ramach syste-
mu warszawsko-montrealskiego, czy też zagwarantowanych w prawie unijnym, w szczególności 
w rozporządzeniu 261/2004. Pasażer nie powinien troszczyć się o ustalenie właściwego podmiotu 
odpowiedzialnego za dane zdarzenie, natomiast przewoźnik może wystąpić z roszczeniem regreso-
wym do każdego podmiotu, który według niego spowodował lub przyczynił się do powstania szko-
dy lub innego zdarzenia, z którym ustawa nakłada na przewoźnika obowiązki generujące koszty. 

Poza umową o przewóz także mogą powstać sytuacje powodujące szkodę w mieniu lub na 
osobie pasażera, gdy ten przemieszcza się po terenie portu lotniczego, w tym w szczególności 
parkingach i terminalach. Jeżeli pasażer dozna jakiegokolwiek uszczerbku w wyniku zaniedbań 

54 Mowa o umowach zawartych na piśmie, ale także poprzez przyjęcie przez przewoźnika oferty portu lotniczego, która jest zawarta w taryfie opłat 
lotniskowych.
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zarządzającego portem lotniczym może on dochodzić naprawienia szkody właśnie od niego. Może tu 
chodzić np. o pośliźnięcie się na nieodśnieżonym chodniku, albo doznanie szkody na niesprawnych 
schodach ruchomych. Obowiązek naprawienia szkody nie wynika w takim przypadku z przepisów 
praw lotniczego, ale znajduje swoje postawy w innych aktach prawnych, w szczególności w k.c. 

Należy jednocześnie rozróżnić zadania wykonywane przez zarządzającego i przez inne pod-
mioty. I tak właściciele lokali gastronomicznych będą odpowiadać wobec pasażera w przypadku 
zatrucia pokarmowego z tytułu prowadzonej działalności, a zarządzający może odpowiadać wobec 
tych podmiotów jedynie jako wynajmujący lokal. Podobnie pasażer powinien mieć świadomość, że 
odbiór bagażu po przylocie mieści się w kompetencjach przewoźnika, który wykonuje to zadania 
poprzez agenta handlingowego, a zarządzający może ponosić ewentualnie odpowiedzialność 
w przypadku złej organizacji pracy służb na lotnisku bądź niezapewnienia właściwej infrastruktury. 

Jedynie tytułem komentarza warto podkreślić, że system ochrony praw pasażera jest niezwy-
kle rozbudowany i uwzględnia przede wszystkim jego interes. Należy mieć jednak nadzieję, że 
ustawodawca będzie dążył do wyważania interesu każdej ze stron umowy o przewóz oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Nieograniczone rozszerzanie praw pasażerów wy-
daje się bowiem nieracjonalne, gdyż może mieć daleko idące negatywne skutki dla konsumenta, 
chociażby w postaci cen biletów lub innych usług związanych z przewozem lotniczym. Przewoźnik 
musi bowiem znaleźć środki na pokrycie kosztów, a będzie ich poszukiwał u pasażera, u zarzą-
dzającego portem lotniczym lub poprzez oszczędności w ramach prowadzonej działalności. Bo czy 
racjonalna jest wypłata odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu o 3 godziny, tak jak w przypadku 
jego odwołania? Warto zastanowić się także nad tym zagadnieniem. 
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Streszczenie
W warunkach globalnej konkurencji na rynku transportu lotniczego kontrola subsydiowania sektora 
jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Warunkiem koniecznym jest z jednej strony istnienie poli-
tycznej woli uregulowania kwestii, a z drugiej – stworzenie praktycznie efektywnego mechanizmu 
kontroli i egzekucji. Można argumentować, że sama istota prawa międzynarodowego uniemoż-
liwia wprowadzenie rozwiązań wystarczająco efektywnych, rozwiązujących problem zaburzenia 
konkurencji w wyniku subsydiowania niektórych przedsiębiorstw branży. Publiczne finansowanie 
portów lotniczych, które bywa uznawane za nienależne wsparcie dla przewoźników operujących 
z danego obiektu stanowi szczególnie referencyjny przykład powyższych trudności. Niniejszy 
artykuł zawiera analizę możliwości wprowadzenia prawnomiędzynarodowej kontroli pomocy po-
średniej, gdzie realnym beneficjentem jest nie tylko adresat środka. Rozważania prowadzone 
są z perspektywy Unii Europejskiej w kontekście umów bilateralnych zawieranych między UE 
a państwami trzecimi, dotyczącymi kontroli subsydiów.

Słowa kluczowe: prawo UE; prawo międzynarodowe; transport lotniczy; pomoc publiczna; 
 subsydia; konkurencja.

JEL: K20, K21, K33

I. Wprowadzenie – istota problemu 
Wsparcie udzielane przez władze publiczne rodzimym przedsiębiorstwom szeroko pojętej 

branży lotniczej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień tytułowego sektora, znaj-
dującym się na pograniczu prawa i polityki. O ile można zrozumieć polityczną logikę promowania 
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krajowych podmiotów gospodarczych w ich ekspansji na rynki zagraniczne i wcielanie w życie 
strategii budowania „narodowych czempionów”, o tyle, patrząc na zjawisko z perspektywy pro-
cesu konkurowania, należy wskazać, że prowadzi do jego zaburzenia przez umożliwienie niektó-
rym przedsiębiorstwom uzyskania przewagi nieosiągalnej w normalnych warunkach rynkowych 
(Pesaresi, Van Hoof, 2008, s. 4–5). Jest to prawidłowość dająca się zaobserwować właściwie 
w każdej dziedzinie gospodarki mającej wymiar transgraniczny. Natomiast transport lotniczy, gdzie 
ogromna większość przewoźników prowadzi operacje międzynarodowe, konkurując z liniami 
ulokowanymi w różnych reżimach prawnych, szczególnie odczuwa skutki wspomnianych praktyk 
(Kociubiński, 2016, s. 109–116).

Przedmiotem rozważań jest kategoria wsparcia publicznego, która jest kontrowersyjna 
w związku z występującymi problemami z identyfikacją realnego beneficjenta środka – pomoc 
pośrednia. Chodzi więc o środki, które bezpośrednim adresatem nie jest linia lotnicza, ale których 
zastosowanie wiąże się z powstaniem określonych korzyści dla przewoźnika1.

W tytułowym sektorze szczególnie referencyjny przykład wzmiankowanego wsparcia sta-
nowi publiczne finansowanie infrastruktury portów lotniczych. Duże inwestycje rozbudowujące 
porty lotnicze w Dubaju (Dubai International i Al Maktoum) i Stambule (Atatürka) zwiększające ich 
przepustowość, standard obsługi pasażersko-bagażowej etc., bywają interpretowane jako realne 
wsparcie dla linii lotniczej bazującej i koncentrującej swoje operacje w tym obiekcie (odpowied-
nio Emirates i Turkish Airlines)2. Podobnie bywa interpretowany intensywny program rozbudowy 
portów lotniczych (główne stolicach prowincji) w Chinach3. 

II. Definicja subsydiów – zakres, kontrowersje
Analizując naszkicowany problem, można zauważyć kilka warstw: pierwszą jest istnienie 

pewnego politycznego imperatywu wspierania rodzimych przedsiębiorstw. Jest ona wypadkową 
zwłaszcza realizowanego w państwie modelu społeczno-gospodarczego, dostępnych zasobów 
i bieżącej agendy politycznej, dlatego jej szersze omówienie znajduje się poza ramami opraco-
wania poświęconego kwestiom stricte prawnym4. Drugą, immanentnie powiązaną z pierwszą, jest 
kwestia istnienia woli po stronie danego państwa do międzynarodowoprawnego uregulowania 
problematyki subsydiowania. Istnienie takiej woli jest warunkiem sine qua non dla analizy zasad-
niczego zagadnienia prawnego – trzeciej warstwy. 

W warstwie prawnej podstawowym problemem, stanowiącym punkt wyjścia dla dalszych roz-
ważań, jest zdefiniowanie subsydiów. W Europie istnieje pewne, zrozumiałe skądinąd, „przyzwy-
czajenie” traktowania krajowych środków wspierających przedsiębiorstwa przez pryzmat dorobku 

1 Te problemy występują także w prawie UE w przypadku pomocy publicznej. Dlatego powyższa definicja, stosowana w niniejszym opracowaniu, została 
zaczerpnięta z prawa UE, gdzie pomoc pośrednia nie jest kategorią stricte prawną (jak np. pomoc regionalna), ale w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
i praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej pojęcie stosowane jest w sposób funkcjonalny na określenie wsparcia w rozumieniu przytoczonej powyżej 
definicji. Por. zwłaszcza orzeczenie Sądu z 16.07.2014 r., w sprawie T-52/12 Republika Grecka v Komisja Europejska (Zb. Orz. 2014, s. 677), pkt 41.
2 Kwestia „ukrytego” (pośredniego) subsydiowania przewoźników, zwłaszcza z obszaru Zatoki Perskiej, jest stale obecna w dyskursie poświęconym 
ładowi gospodarczego sektora (por. inter alia: Airline subsidies in the Gulf. Feeling the heat, „the Economist”, 06.03.2015 r.; No End To Subsidies Dispute 
In Sight, „Aviation Week”, 18.06.2015 r.; Delta dumps Dubai, blames ‘subsidized capacity’ from Gulf rivals, „USA Today”, 29.10.2015 r.; Why Emirates Is 
Not a Real Airline, “Huffington Post”, 06.09.2016 r. Lista najnowszych artykułów z wiodących tytułów światowej prasy gospodarczej nie ma charakteru 
wyczerpującego, natomiast stanowi dobrą ilustracje skali problemu). 
3 Nie wydaje się, żeby program rozbudowy portów lotniczych w Chinach, który koncentruje się na konstrukcji nowych lub rozbudowie niewielkich, 
prowincjonalnych obiektów (posiadających bagatelną skalę operacji transferowych) i obsługiwanych przez szereg przewoźników aktywnych głównie na 
rynku krajowym i regionalnym, powodował analogiczne skutki dla ryku, jak rozbudowa hubów stanowiących macierzysty port dużego przewoźnika sie-
ciowego (Dubaj, Stambuł), dlatego relewantność casusu chińskiego (i podobnych programów w realizowanych w innych krajach) wydaje się niewielka 
dla opisywanego zagadnienia.
4 Zob. dyskusja w: Glania, Matthes, 2005, s. 68 i n.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.3

Jakub Kociubiński            Subsydiowanie konstrukcji i modernizacji portów lotniczych jako wsparcie dla przewoźników…39

wypracowanego na gruncie tworzenia i stosowania europejskiego prawa pomocy publicznej. Także 
umowy bilateralne z państwami trzecimi dotyczącymi transportu lotniczego, których rozwój jest 
mocno popierany i intensywnie promowany przez Komisję Europejską (dalej: KE), w kwestiach 
regulacji subsydiów zawierają rozwiązania wzorowane konstrukcyjnie na art. 107 TFUE – zawie-
rającym materialnoprawne zasady przyznawania pomocy państwa (umowa ze Szwajcarią jest tu 
szczególnie referencyjnym przykładem)5. Funkcjonująca UE koncepcja „pomocy publicznej” jest 
jednak tworem unikalnym dla prawa europejskiego, nieposiadającym bezpośrednich odpowied-
ników w innych reżimach prawnych, dlatego nie można traktować jej jako uniwersalnej definicji 
akceptowalnej przez wszystkie państwa (Bacon, 2013, s. 4). Nieprzypadkowo autor, opisując kra-
jowe środki interwencji wspierające podmioty gospodarcze, posługuje się określeniem „subsydia”, 
które na pewnym poziomie ogólności można traktować jak synonim wyrażenia „pomoc publiczna”, 
ale pozbawiony jednoznacznej konotacji z prawem UE, jak ma to miejsce w przypadku drugiego 
z terminów (Rubini, 2011, s. 17 i n.)

Przy podjęciu próby skonstruowania roboczej definicji subsydiów posłużenie się siatką poję-
ciową zaczerpniętą z unijnego acquis wydaje się jednak nieodzowne, mimo zasygnalizowanych 
niedoskonałości takiego podejścia. Zasadniczą zaletą obrania „europejskiego punktu widzenia” jest 
możliwość dostrzeżenia kontrowersyjnych – z perspektywy prawa UE – praktyk państw trzecich 
(Rubini, 2011, s. 17 i n.). Nie ulega bowiem kwestii, że nie ma dla Unii Europejskiej ani politycznej, 
ani prawnej możliwości porzucenia koncepcji pomocy publicznej, „zakotwiczonej” w traktatach, 
w stosunkach z państwami trzecimi, jeżeli będzie jednocześnie stosowana na rynku wewnętrznym6. 

Choć dorobek związany ze stosowaniem art. 107 TFUE ulega pewnej ewolucji, to jednak za-
sadniczy trzon koncepcji pomocy publicznej pozostaje nienaruszony (Bacon 2013, s. 4–6, Quigley 
2015, s. 3–5). Zwłaszcza, że najnowsze, opublikowane w lipcu 2016 r. Zawiadomienie Komisji 
w sprawie pojęcia pomocy państwa, mające stanowić w zamierzeniu uniwersalny szablon inter-
pretacyjny, w praktyce kodyfikuje wcześniejszy dorobek stosowania art. 107 TFUE7. Zatem bez 
przytaczania funkcjonującej definicji pomocy publicznej, której poświęcony już jest bogaty dorobek 
orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS), praktyki decyzyjnej KE i wreszcie doktryny, 
należy zaznaczyć, że dalsze rozważania prowadzone będą w oparciu o wspomnianą koncepcję 
prawa europejskiego8. Można także bezpiecznie przyjąć, że art. 107 TFUE nie ulegnie zmianie 
w przewidywalnej przyszłości, zatem analiza nie utraci relewantności w najbliższym czasie.
5 Chodzi o umowę: Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport (Dz. Urz. UE 2002 L 114/73). Umowa 
przewiduje, że cały dorobek dotyczący relewantnego prawa UE wypracowany przed jej wejściem w życie zostaje przyjęty na potrzeby jej stosowania, 
natomiast ewentualna późniejsza zmiana sposobów wykładni czy standardów stosowania prawa musi być uzgadniana ze stroną szwajcarską. Należy 
także odnotować zasadę „autonomii implementacji” (Nachvollzug) prawa Szwajcarii w stosunku do acquis UE. Mimo tego daje się zauważyć duży i po-
stępujący stopień zbieżności między porządkami UE a Szwajcarii (Kociubiński, 2016, s. 455–459). Dodatkowo obecnie (listopad 2016 r.) Unia Europejska 
zawarła umowy bilateralne dotyczące transportu lotniczego, zawierające klauzule regulujące subsydia, z następującymi państwami: Gruzja, Islandia, 
Izrael, Jordania, Kanada, Mołdawia, Norwegia, Stany Zjednoczone. Należy także odnotować, że opublikowana w grudniu 2015 r. Europejska strategia 
w dziedzinie lotnictwa (COM/2015/0598 final) wskazuje, że zawieranie umów międzynarodowych z państwami trzecimi stanowi optymalną metodę 
kształtowania globalnego ładu gospodarczego w sektorze.
6 Należy odnotować, że kwestia zakresu obowiązywania i mechanizmu egzekucji klauzul dotyczących szeroko pojętego prawa konkurencji w umowach 
bilateralnych jest kwestią kontrowersyjną i nie ogranicza się do wyłącznie do opisywanego zagadnienia szczegółowego związanego z kontrolą subsydiów 
(zob. szerzej Burgeois, 2014, s. 381 i n.). Niniejsze opracowanie poświęcone jest tylko kwestiom materialnoprawnym, nie zaś procedurom egzekucji 
i rozwiązywania sporów w związku ze stosowaniem przedmiotowych postanowień.
7 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 
2016 C 262/1), pkt 190.
8 Na potrzeby dalszych rozważań pomoc i subsydia stanowić będzie środek pochodzący od państwa i/lub z zasobów państwowych, który przyznaje 
korzyść niektórym przedsiębiorstwom lub wybranym sektorom gospodarki. (definicja bazuje na bogatym orzecznictwie TS i Sądu interpretującym i kon-
kretyzującym przepis art. 107 TFUE (zob. zwłaszcza orzeczenia: z 16.05.2000 r. w sprawie C-83/98 P Republika Francuska v. Ladbroke Racing Ltd 
i Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2000, s. I–3271), pkt 25; z 11.07.2002 r. w sprawie T-152/99 Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) v. Komisja 
Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2002, s. II–3049), pkt 159; z 16.09.2004 r. w sprawie T-274/01 Valmont Nederland BV v. Komisja Wspólnot Europejskich 
(Zb. Orz. 2004, s. II–3145), pkt 37; z 01.08.2008 r. w sprawie T-266/02 Deutsche Post AG Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2008, s. II–1233), 
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III. Ocena istnienia selektywnej korzyści
Na wstępie należy wskazać, odwołując się do funkcjonującej w prawie UE definicji pomocy 

publicznej, że korzyść definiowana jest jako pozytywny efekt nieosiągalny w normalnych warunkach 
rynkowych9. Skala inwestycji związanej z rozbudową portu lotniczego rzeczywiście jest możliwa 
do osiągnięcia wyłącznie dzięki zastosowaniu publicznych środków, a więc niemożliwa do samo-
dzielnej realizacji przez komercyjnie zorientowany podmiot niepubliczny (Stainland, 2008, s. 163). 

Jednocześnie w dorobku orzecznictwa TS i praktyce decyzyjnej Komisji pojęcie beneficjenta 
pomocy nie jest tożsame z pojęciem jej adresata10.  W uznawanej za modelowy przykład zastoso-
wania powyższego rozróżnienia sprawie Verlipack przedsiębiorstwo – adresat pomocy – otrzymało 
publiczne wsparcie tylko po to (był to wprost sformułowany wymóg towarzyszący przekazaniu środ-
ków), by środki zainwestować w ratowanie innego podmiotu – realnego beneficjenta11. Powyższa 
interpretacja wyraźnie rozróżniająca adresata od beneficjenta nie jest możliwa do zastosowania 
w analizowanym przypadku. Głównym beneficjentem i jednocześnie adresatem pomocy jest bo-
wiem operator portu lotniczego12. W tym układzie linia lotnicza, niebędąca adresatem, jest wtór-
nym beneficjentem13. Analiza proporcji między skalą korzyści linii a portu jest bezprzedmiotowa, 
gdyż te dwie kategorie podmiotów nie są w relacji konkurencji wobec siebie, natomiast pozostaje 
ocena korzyści jaką odnoszą poszczególne linie operujące do/z danego portu.

Abstrahując od politycznej retoryki stojącej za wspieraniem niektórych przedsiębiorstw ze 
środków publicznych i przyjmując siatkę pojęciową prawa subwencyjnego UE, można jednocześnie 
stwierdzić, że rozbudowa infrastruktury portu lotniczego jest działaniem, które przyniesie korzyść 
każdemu przewoźnikowi prowadzącemu operacje do/z obiektu, nie tylko dominującemu przewoź-
nikowi (najczęściej tzw. flagowemu) ulokowanego w kraju inwestycji. Argument jest zasadniczo 
słuszny. Poprawa warunków obsługi pasażersko-bagażowej w wyniku powstałych ulepszeń infra-
struktury będzie odczuwalna także dla konkurentów lokalnego operatora, dla których dany port 
jest jedną z lokacji terminalnych (Schmauch, 2012, s. 290). Gdyby skonkludować wywód w tym 

pkt 71; z 28.02.2012 r. w sprawach połączonych T-268/08 i T-281/08 Land Burgenland (Autriche) i Republika Austrii v. Komisja Europejska (niepubliko-
wane), pkt 76). Środek będzie również badany w związku z jego wpływem na konkurencję i handel, co jest pewnym odejściem od klasycznej koncepcji 
pomocy, gdzie wpływ na konkurencje i handel był tylko elementem zgodności z rynkiem wewnętrznym, nie zaś samej definicji (zob. Kociubiński 2012, 
s. 17–23; Nykiel-Mateo, 2009, s. 28). Ta kwestia będzie poddana analizie w pkt. V niniejszego opracowania.
 9 Interpretacja wielokrotnie potwierdzana w orzecznictwie TS i Sądu. Zob. modelowe przykłady w orzeczeniach z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 
Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni v. La Poste i inni (Zb. Orz. 1996, s. I-3547), pkt 60; z 29.04.1999 r. w sprawie C-342/96 Królestwo 
Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1999, s. I–2459), pkt 41; z 11.02.2009 r. w sprawie T-25/07 Iride SpA i Iride Energia SpA v. Komisja 
Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2009, s. II–245), pkt 46.
10 Zob. zwłaszcza wykładnia zastosowana w rozstrzygnięciach C-382/99 Netherlands v Komisja Wspólnot Europejskich [2002] ECR I-5163 i T-354/99 
Kuwait Petroleum (Nederland) BV v Komisja Wspólnot Europejskich [2006] ECR II-1475 z 30.04.2014 r. w sprawie T-468/08 Tisza Erőmű kft v. Komisja 
Europejska (niepublikowane), pkt 164. 
11 Orzeczenie TS z 03.07.2003 r. w sprawie C-475/00 Królestwo Belgii v. Komisja Wspólnot Europejskich (Verlipack) (Zb. Orz. 2003, s. I–387).
12 Operator portu niekoniecznie jest jego właścicielem, ale dla opisywanego zagadnienia takie rozróżnienie jest irrelewantne, bo kluczową kwestią de-
cydującą o statusie beneficjenta pomocy publicznej jest, że dany obiekt prowadzi działalność gospodarczą (w przypadku portów lotniczych definiowaną 
zgodnie z linia interpretacji z orzeczeń Sądu i TS z 12.12.2000 r. w sprawie T-128/98 Aéroports de Paris v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2000, 
s. II–3929); z 19.12.2012 r. w sprawie G-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH v Komisja Europejska (niepublikowane).
13 Należy odnotować, że rozbudowa infrastruktury portu lotniczego wiążąca się ze zwiększeniem jego przepustowości może też być postrzegana jako 
krok zmierzający do osłabienia pozycji przewoźnika dominującego w danym obiekcie (vide rozbudowa LHR). Kwestią otwartą pozostaje, jaki przewoźnik 
skorzysta z nowostworzonych przydziałów operacji i w jaki sposób wpłynie to na faktyczną pozycję dominanta, gdyż wiele będzie zależało od kształtu siatki 
nowych uczestników rynku. Natomiast taki scenariusz jest wykonalny w zasadzie tylko w zliberalizowanym środowisku prawnym (czyli w UE i w Stanach 
Zjednoczonych), gdzie reguły szeroko rozumianego prawa antytrustowego i prawa konkurencji nie pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie struktur 
państwowych w tytułowy sektor w sposób czyniący z przedsiębiorstw branży narzędzia polityki gospodarczej. W opisywanym przypadku, gdy mowa jest 
o portach lotniczych o charakterze węzłowych dominującym przewoźnikiem jest operator flagowy należący w całości lub części do państwa. Ponadto 
niemożliwe jest z przyczyn praktycznych i prawnych, żeby przewoźnik z innego państwa przeniósł do danego hubu większość swoich operacji trans-
ferowych, zatem tylko krajowy operator w pełni będzie w stanie wykorzystać infrastrukturę, nawet jeśli dzięki wzrostowi przepustowości przewoźnicy 
z innych krajów zwiększą oferowanie. Choć rzeczywiście w segmencie połączeń point-to-point zwiększenie przepustowości może wpłynąć pozytywnie 
konkurencję na danych trasach, ale wówczas inwestycja infrastrukturalna nie będzie w ogóle rozpatrywana w kontekście wspierania przewoźnika do-
minującego w określonym porcie lotniczym.
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punkcie, można by stwierdzić, że wszystkie linie lotnicze prowadzące operacje w porcie lotniczym 
– miejscu kwestionowanej inwestycji – odnoszą proporcjonalną korzyść, zatem środek pozbawiony 
jest charakteru selektywnego, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na konkurencję na rynkach 
relewantnych mających swój punkt początkowy lub końcowy w przedmiotowym porcie14. Ten ar-
gument już nie jest słuszny, co zostanie poddane analizie w następnym paragrafie opracowania.

Kolejną kwestią, będącą naturalną konsekwencją prezentowanej powyżej interpretacji, jest 
pewna „warunkowość” korzyści dla linii lotniczych. Wydaje się prima facie oczywistym, że prze-
woźnik będzie jednocześnie beneficjentem tak długo, jak korzystał będzie z danego obiektu. 
Tymczasem jedną z przesłanek wystąpienia pomocy publicznej w prawie UE jest konieczność 
istnienia selektywnego charakteru środka. Innymi słowy, bazując na literalnym brzmieniu art. 107 
ust. 1 TFUE środek musi wspierać „niektóre” przedsiębiorstwa (Quigley 2015, s. 63). Środek nie 
będzie jednocześnie uznany za selektywny, jeśli potencjalnie każde przedsiębiorstwo, po spełnie-
niu pewnych obiektywnych przesłanek, będzie mogło z niego skorzystać15. Można więc próbować 
argumentować, że skoro potencjalnie każdy przewoźnik może rozpocząć operacje do/z danego 
portu lotniczego i w ten sposób skorzystać z nowopowstałej infrastruktury, to środek pozbawiony 
jest charakteru selektywnego16. 

W tym wypadku barierą może być przepustowość portu lotniczego. Zakładając istnienie 
kongestii, wystarczy, że w niektórych porach dnia nie wszyscy operatorzy będą w stanie uzyskać 
przydziały czasów operacji (sloty) w satysfakcjonujących ich przedziałach czasowych (Menaz 
i Matthews, 2008, s. 21–40). Rzeczywiście, komercyjna wartość – dla linii lotniczej – slotów będzie 
różna w zależności od pory dnia i tygodnia, przekładając się na komercyjny wynik danej operacji 
lotniczej (Burghouwt, Hakfoort, Ritsema van Eck, 2003, 309–323, s. 309–323; Menaz i Matthews, 
s. 21–40). Można zatem stwierdzić, że system alokacji czasów operacji nieuchronnie powoduje 
pewną nierówność przewoźników. Wydaje się jednak, że tak długo, jak mechanizm dystrybucji 
slotów funkcjonuje w oparciu o przejrzyste i obiektywne kryteria, nie można go uznać za czynnik 
przesądzający o selektywności środka, mimo że faktycznie ogranicza dostęp do infrastruktury17. 
Właściwie jedynie zupełnie arbitralna odmowa dostępu do infrastruktury byłaby stricte selektywnym 

14 Inne linie lotnicze (tj. niekorzystające z danego portu), zgodnie z przedstawianą interpretacją, nie będą znajdować się „w porównywalnej sytuacji 
prawnej i faktycznej” w stosunku do przewoźników operujących do/z danego obiektu. Porównywalność sytuacji jest niezbędna dla stwierdzenia istnienia 
przesłanki selektywnej korzyści, a więc istnienia pomocy. Zob. wykładnia TS i Sądu zastosowana inter alia w orzeczeniach z 08.09.2011 r. w sprawie 
C-279/08 P Komisja Europejska v. Królestwo Niderlandów (Zb. Orz. 2011, s. I–07671), pkt 63–64; z 26.02.2015 r., w sprawie T-135/12 Republika Francuska 
v. Komisja Europejska (France Télécom) (ECLI:EU:T:2015:116), pkt 43–44; z 26.02.2015 r. w sprawie T-385/12 Orange, anciennement France Télécom 
v. Komisja Europejska (ECLI:EU:T:2015:117), pkt 52–53. Por. również Kurcz, Vallindas, 2008, s. 159.
15 Interpretacja szeroko stosowana w orzecznictwie TS i Sądu, inter alia: z 15.12.2005 r., w sprawie C-66/02 Republika Włoska v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 2005, s. I-10901), pkt 99; z 10.01.2006 r. w sprawie C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze v Cassa di Risparmio di 
Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato and Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (Zb. Orz. 2006, s. I–289), pkt 135; z 28.07.2011 r. 
w sprawie C-403/10 P Mediaset SpA v. Komisja Europejska (Zb. Orz. 2011, s. I–117*), pkt 62; z 09.09.2014 r. w sprawie T-461/12 Hansestadt Lübeck 
v. Komisja Europejska (ECLI:EU:T:2014:758), pkt 44.
16 Ocena istnienia selektywności jest w tym przypadku bardziej zniuansowana: środek będzie niewątpliwie selektywny, gdy ocenia się korzyść w sto-
sunku do operatora/właściciela portu lotniczego. Sygnalizowana w tekście wątpliwość co do selektywnego charakteru środka będzie istnieć tyko wtedy, 
kiedy uzna się, że korzyść odnoszą także przewoźnicy.
17 Wszyscy przewoźnicy starający się o przydziały czasów operacji znajdować się będą w jednakowej sytuacji prawnej i faktycznej. Natomiast można 
zastanawiać się czy w „porównywalnej” sytuacji są linie lotnicze chcące uzyskać dostęp do portu i te, które już dysponują slotami i mogą zachować 
przydziały dzięki tzw. Grandfather Rights (są to prawa specjalne polegające na możliwości utrzymania posiadanych slotów w kolejnej turze alokacji, jeśli 
we wcześniejszym okresie przydziału spełni się warunki dotyczące ich wykorzystania. Większość krajowych systemów przydziałów czasów operacji 
przewiduje taką możliwość). Można argumentować, że różnica sytuacji między przewoźnikami posiadającymi i nieposiadającymi sloty stanowi okolicz-
ność przemawiającą za istnieniem selektywności kwestionowanego środka, gdyż pierwsza grupa odniesie korzyść w wyniku inwestycji infrastrukturalnej, 
chyba że nie będzie w stanie utrzymać przydziałów, którymi dysponuje, podczas gdy druga kategoria odniesie korzyść tylko, jeśli najpierw zabezpieczy 
przydział czasów operacji. To wydaje się świadczyć o braku porównywalności (prawnej i faktycznej) między wzmiankowanymi grupami przewoźni-
ków. Zbliżona interpretacja została zastosowana przez TS w orzeczeniu z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech Ltd v. The Parking Adjudicator 
(ECLI:EU:C:2015:9), pkt 59–61. Dodatkowo w rozstrzygnięciu 07.06.1988 r. 57/86 Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1988, 
s. 2855), pkt 10 Trybunał stwierdził, że środek utrzymujący istniejące wcześniej różnice między przedsiębiorstwami nie może być uznany za przyznający 
selektywną korzyść.
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mechanizmem18. W takim wypadku korzyścią byłby jednak sam dostęp do rynku, a nie to, że jest 
na nim infrastruktura ufundowana ze środków publicznych. Można się zastanawiać czy pomocą 
byłaby eliminacja potencjalnego konkurenta, czy raczej tego typu działanie należałoby rozważać 
w kategorii praktyki wykluczającej. Druga z interpretacji wydaje się zasadniejsza, jednak port lot-
niczy nie ma ekonomicznego interesu we wprowadzaniu takich ograniczeń, niepodyktowanych 
przesłankami ekonomicznymi (ograniczeniami przepustowości)19. Zatem ewentualne zastosowanie 
wspomnianego środka potraktować można raczej jako politycznie motywowany protekcjonizm, 
nie zaś w kategorii prawnej. 

Przyjęta w orzecznictwie TS praktyka interpretacji kryterium selektywności w prawie subwen-
cyjnym EU wprowadza pewną wątpliwość do powyższej interpretacji. Za selektywne uznawane 
są również środki wspierające określone sektory gospodarki20. Nie jest więc wymagane ukazanie 
zmiany relatywnej sytuacji podmiotów będących bezpośrednimi konkurentami w momencie za-
stosowania środka – czyli w tym przypadku linii aktywnych w danym porcie lotniczym21. Jest to 
podejście wynikające z politycznego rationale stworzenia systemu kontroli subsydiowania w Unii 
Europejskiej, gdzie takie rozszerzające potraktowanie selektywności pozwala na przesunięcie 
ciężaru analizy środka na ocenę istnienia zaburzenia konkurencji i handlu między państwami 
członkowskimi, co uznawane było za skutek interwencjonizmu państwowego groźny dla Rynku 
Wewnętrznego. Chodziło bowiem o przeciwdziałanie sytuacji, gdy kraj wspiera cały sektor go-
spodarki i wówczas negatywny skutek środka manifestuje się tylko w relacjach transgranicznych 
(Bacon 2013, s. 20–24; Pesaresi Van Hoof, 2008, s. 395 i n.). 

Powyższa interpretacja zastosowana do analizowanego stanu faktycznego ma jednak kilka 
bardzo poważnych mankamentów. Po pierwsze, nie rozstrzyga na czym polegać miałaby korzyść 
odnoszona przez linie lotnicze. Jeżeli wszyscy operatorzy odnoszą korzyść w wyniku rozbudowy 
portu, z którego korzystają, to na pokrywających się trasach (mających ten port za jeden z punk-
tów terminalnych) nie ma przewoźnika znajdującego się w gorszej sytuacji w związku z brakiem 
dostępu do infrastruktury. Po drugie, brak wykazania istnienia selektywnej korzyści dającej prze-
wagę określonym liniom lotniczym uniemożliwi w dalszej kolejności udowodnienie zakłócenia 
konkurencji i handlu. Po trzecie, pomija ocenę istoty korzyści odnoszonej przez bezpośredniego 
beneficjenta pomocy, zarówno jeśli chodzi o jej charakter, jak i skutki dla rynku, a zwłaszcza ocenę 
czy środek rzeczywiście jest selektywny. Innymi słowy, koncentruje się na wtórnych konsekwen-
cjach środka, nie na podstawowym ratio legis jego zastosowania.

18 System alokacji slotów nie jest oczywiście częścią środka mogącego stanowić pomoc, ale ocena selektywności następuje na podstawie badania 
faktycznych skutków tego środka. Można więc próbować dowodzić istnienia faktycznej selektywności środka w związku z istnieniem „zewnętrznego” 
czynnika wpływającego na sytuację przewoźników. Interpretacja z orzeczeń TS i Sądu z 28.07.2011 r. w sprawie C-403/10 P Mediaset SpA v. Komisja 
Europejska (2011 I–117*), pkt 60 i z 30.04.2014 r. w sprawie T-468/08 Tisza Erőmű kft v Komisja Europejska (ECLI:EU:T:2014:235), pkt 164 stano-
wi użyteczny szablon mogący znaleźć tu zastosowanie, choć należy odnotować istotne różnice w stanach faktycznych między nimi a przedmiotową  
sprawą.
19 Konieczne byłoby wykazanie uzgodnionego działania między portem lotniczym a przewoźnikiem, będącym konkurentem „blokowanej” linii lotniczej. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest minimalne.
20 Zob. orzeczenia TS i Sądu z 26.09.1996 r. w sprawie C-241/94 Republika Francuska v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz.1996, s. I–4551), 
pkt 24; z 01.12.1999 r. w sprawie C-200/97 Ecotrade Srl v. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS) (Zb. Orz. 1998, s. I–7907), pkt 40–41; z 17.06.1999 r. 
w sprawie C-75/97 Królestwo Belgii v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1999, s. I–3671), pkt 26; z 04.06.2015 r. w sprawie C-15/14 P Komisja 
Europejska v. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt (ECLI:EU:C:2015:362), pkt 60; z 29.06.2000 r. w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM) v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2000, s. II–3207), pkt 40.
21 Orzeczenia Sądu z 28.01.1999 r. w sprawie T-14/96 BAI v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1999, s. II–139), pkt 78; z 07.03.2013 r. w sprawie 
T-210/02 RENV-DEP British Aggregates v. Komisja Wspólnot Europejskich (niepublikowana), pkt 72 Zob. także opinię rzecznika generalnego Darmona 
przedstawiona 17.03.1992 r. w sprawie C-72/91 Sloman Neptun v. Bodo Ziesemer (Zb. Orz. 1993, s. I–887), pkt 61.
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IV. Alternatywna interpretacja kryteriów selektywności i korzyści
W przypadku inwestycji w węzłowy port lotniczy, obsługujący duży ośrodek miejski, możliwa 

jest również nieco inna interpretacja powiązanych kryteriów korzyści i selektywności. W większości 
takich portów lotniczych (poza Stanami Zjednoczonymi), dominuje jeden przewoźnik lotniczy, dla 
którego obiekt stanowi główną bazę, gdzie koncentruje się większość jego operacji (Burghouwt, 
2007, s. 36–64). Dotyczy to zwłaszcza portów obsługujących stolicę kraju (jak w przypadku por-
tów Dubai International w Dubaju i Atatürka w Stambule), gdzie dominuje „narodowy”, flagowy 
przewoźnik, których mocna pozycja jest często pozostałością statusu sprzed liberalizacji (Starkie, 
2008, s. 194)22. Linie te operują w systemie hub-and-spoke, zatem przedmiotowy port lotniczy jest 
punktem terminalnym większości tras tej linii, a przede wszystkim miejscem prawie wszystkich 
operacji transferowych (Burghouwt, Hakfoort i Ritsema van Eck, 2003, s. 309–32)23. Można zatem 
argumentować, że ów przewoźnik odnosi największą korzyść z rozbudowy portu lotniczego, gdyż 
tylko on jest w stanie wykorzystać w pełni infrastrukturę powstałą za publiczne środki. 

W sytuacji gdy konkurencja między przewoźnikami sieciowymi na rynku połączeń między-
kontynentalnych (Long Haul) przybiera postać rywalizacji między połączeniami o tych samych 
punktach terminalnych, ale różnych lokacjach transferowych, poprawa infrastruktury umożliwiającej 
sprawniejszy i bardziej komfortowy transfer ma znaczenia dla pozycji konkurencyjnej oferty prze-
woźnika (Dobson i Lederer, 1993, s. 281–297)24. Jest więc to korzyść selektywna, co potwierdza 
zasygnalizowaną wcześniej tezę, że nie wszystkie operujące do/z danego portu lotniczego linie 
lotnicze odnoszą proporcjonalną korzyść w wyniku sfinalizowania inwestycji25. Na poparcie po-
wyższej interpretacji konieczne staje się sięgnięcie po narzędzia analityczne nauk ekonomicznych, 
które dostarczają danych pozwalających wykazać z jednej strony korzyść jaką odnosi linia lotnicza 
w wyniku rozbudowy macierzystego portu lotniczego, z drugiej wpływ inwestycji na konkurencję 
między przewoźnikami w wymiarze transgranicznym. 

V. Przesłanka zaburzenia konkurencji i handlu
W przypadku transportu lotniczego element transgraniczny stanowi jego immanentną cechę. 

Natomiast wymóg istnienia negatywnych skutków dla konkurencji i handlu dotyczy wymiany mię-
dzy państwami członkowskimi, nie zaś między państwami UE a krajami trzecimi czy tylko krajami 
trzecimi. Przyjmując w tym miejscu na potrzeby dyskusji, że takie zaburzenie ma miejsce, w opi-
sywanej sprawie występuje ono w relacjach między krajami z różnych części świata. Już samo to, 
od strony czysto formalnej, zdaje się wykluczać możliwość uznania kwestionowanego środka za 
pomoc publiczną przy zastosowaniu oryginalnej jej definicji, opracowanej z myślą o zamkniętym 
obszarze rynku wewnętrznego. Przyjmując jednak, że owa koncepcja stanowi jedynie pewien 

22 Casus portu lotniczego Al. Makhtoum w Dubaju jest nieco inny. Obiekt został otwarty w 2010 r. i obecnie (listopad 2016 r.) inwestycja nie została 
jeszcze w pełni zrealizowana. Port lotniczy nie ma więc dominującego przewoźnika flagowego ani problemu kongestii ograniczającego dostęp do in-
frastruktury. Dlatego wydaje się, że o ile prowadzone w tym paragrafie rozważania nie są obecnie w pełni relewantne akurat do tej inwestycji. Choć nie 
ulega kwestii, że jedynymi dużymi (liczącymi się na rynku globalnym) przewoźnikami, które mogą obrać ów port za bazę są Emirates albo Etihad, (albo 
teoretycznie inna linia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale wówczas będzie to przewoźnik co najwyżej regionalny, bo w kraju nie ma innych 
globalnych operatorów), dlatego wraz ze wzrostem operacji prowadzonych do/z obiektu, tytułowe zagadnienie zacznie dotyczyć także tego obiektu.
23 W praktyce większość przewoźników sieciowych posiada pewną (z reguły niewielką) liczbę połączeń obsługiwanych w formule point-to-point niema-
jących swojego punktu terminalnego w macierzystym porcie lotniczym przewoźnika (Dobson, Lederer, 1993, s. 281–297).
24 W przypadku transferowych podróży long haul, znaczący odsetek odbywa się w sekwencji: lokacja początkowa (port regionalny) – hub 1 (port mię-
dzynarodowy, transferowy) – hub 2 (port międzynarodowy, transferowy) – lokacja docelowa (port regionalny) (Clark, 2007, s. 79).
25 Zwłaszcza konkurenci linii lotniczej, dla której dany port lotniczy jest główną bazą, którzy obsługują daną lokację nie będą w stanie wykorzystać 
nowopowstałej infrastruktury w takim samym stopniu z powodu braku operacji transferowych prowadzonych w obiekcie.
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ogólny szablon interpretacyjny, zasadnym wydaje się porzucenie wymogu ograniczenia się jedynie 
do państw członkowskich. Tym bardziej że mocno lansowane przez Komisję Europejska umowy 
bilateralne zawierane przez Unię, dotyczące transportu lotniczego, z państwami sąsiadującymi 
zawierają klauzule regulujące subsydia bazujące na funkcjonującej definicji pomocy zmodyfiko-
wanej w opisany sposób. Mogłoby bowiem być problematyczne, z politycznego punktu widzenie, 
udzielenie przez państwo zgody na międzynarodową kontrolę środków wewnętrznych niepowo-
dujących żadnych odczuwalnych skutków poza granicami.

W dorobku powstałym na gruncie stosowania art. 107 TFUE wymóg istnienia zaburzenia 
konkurencji i handlu traktowany był i jest bardzo rudymentarnie (Kociubiński, 2014, s. 33)26. Nie 
jest konieczne wyznaczenie rynku właściwego, dokonanie analizy dynamiki wymiany handlowej 
między zaangażowanymi krajami, oceny relatywnych warunków prowadzenia działalności gospo-
darczej etc.27. Faktycznie wykazanie istnienia pewnego rozróżnienia w sytuacji przedsiębiorstw 
na skutek zastosowania kwestionowanego środka, najprościej zatem traktowana selektywność, 
wystarczała do uznania istnienia zaburzenia – realnego lub potencjalnego. Nawet w niektórych 
decyzjach KE znajduje się zupełnie wprost sformułowane twierdzenie, że każda pomoc – a więc 
środek selektywny – zakłóca handel i konkurencję28. Wspomniane wcześniej rozszerzające po-
traktowanie selektywności jako kroku pozwalającego skupić się na istnieniu takiego zakłócenia, 
przy opisanym podejściu do jego istnienia oznacza w rzeczywistości przesunięcie ciężaru dowo-
du dotyczącego dopuszczalności środka na państwa członkowskie. Selektywny środek korzysta 
zaś z pewnego quasi-domniemania niedopuszczalności, chyba że stosujące go państwo będzie 
w stanie wykazać, że nie powoduje szkody dla konkurencji i handlu.

Można dyskutować nad zasadnością takiej interpretacji w obszarze rynku wewnętrznego, 
natomiast w opisywanym przypadku, w domenie prawa międzynarodowego publicznego, jest 
ona nie do zastosowania przede wszystkim ze względu na brak wystarczająco efektywnego me-
chanizmu kontroli i egzekucji. Dla praktycznej stosowalności unijnej koncepcji pomocy publicznej 
w realiach międzynarodowych (pozaunijnych) konieczna wydaje się pewna modyfikacja polega-
jąca na uznaniu wymogu zaburzenia handlu i konkurencji za element konstytutywny definicji, nie 
zaś za przesłankę jej niedopuszczalności. Analogiczny pogląd jest także prezentowany przez 
część doktryny w stosunku do oryginalnej koncepcji w prawie subwencyjnym UE. Zdaniem autora 
jest to błędne stanowisko, ale jest dosyć czytelnym następstwem podejścia Komisji dążącej do 
rozszerzenia sfery kontroli środków państwowych poprzez przyjęcia wzruszalnego założenia, że 

26 Są to dwa, choć powiązane, wymogi, ale w praktyce orzeczniczej na ogół traktowane są łącznie. Zob. orzeczenia Sądu z 15.06.2000 r. w sprawach 
połączonych T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 do 607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 i T-23/98 Alzetta Mauro i inni v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 2000, s. II–2319), pkt 81; z 04.04.2001 r. w sprawie T-288/97 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 2001, s. II–1169), pkt 41.
27 Zob. inter alia orzeczenia TS o Sądu z z 13.03.1985 r. w sprawach połączonych 296/82 i 318/82 Królestwo Niderlandów i Leeuwarder Papierwarenfabriek 
BV v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1985, s. 809), pkt 24; 14.02.1990 r. w sprawie C-301/87 Republika Francuska v. Komisja Wspólnot 
Europejskich (Zb. Orz. 1990, s. I–307), pkt 33; 30.04.2009 r. w sprawie C-494/06P Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska i Wam SpA 
(Zb. Orz. 2009, s. I–3639), pkt 49; z 04.04.2001 r. w sprawie T—288/97 Regione Friuli Venezia Giulia, pkt 49–50; z 30.01.2002 r. w sprawie T-35/99 
Keller SpA i Keller Meccanica SpA v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2002, s. II–261), pkt 85; z 29.04.2004 r. w sprawie C-372/97 Republika 
Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2004, s. I–3679), pkt 44; z 10.01.2006 r. w sprawie C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
v. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (Zb. Orz. 2006, s. I–289), 
pkt 140; z 01.06.2006 r. w sprawach połączonych C-442/03 P i C-471/03 P P & O European Ferries (Vizcaya) SA i Diputación Foral de Vizcaya v. Komisja 
Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2006, s. I–4845), pkt 110; z 21.09.2007 r. w sprawach połączonych T-239/04 i T-323/04 Republika Włoska i Brandt 
Italia SpA v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2007, s. II–3265), pkt 127; z 30.11.2011 r. w sprawie T-238/09 Sniace, SA v. Komisja Europejska 
(Zb. Orz. 2011, s. II–430*), pkt 77; z 01.07.2009 r. w sprawach połączonych s T-81/07, T-82/07 i T-83/07 Jan Rudolf Maas i inni v. Komisja Europejska 
(KG Holding) (Zb. Orz. 2009, s. II–2411), pkt 79.
28 Analogiczna konkluzja została powtórzona przez KE w najnowsze Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt 190. Po raz pierwszy interpretacja została zastosowana przez TS w orzeczeniu z w sprawie 730/79 
Philip Morris Holland BV v. Komisja Wspólnot Europejskich [1980] ECR 2671.
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każda pomoc (każdy selektywny środek przyznający korzyść) ma negatywny wpływ na konku-
rencje i wymianę handlową29. Uzupełnienie definicji o ten element oznaczałoby więc w praktyce 
odwrócenie ciężaru dowodu, gdy to strona (państwo) kwestionująca legalność środka musiałaby 
wykazać jego zaburzający charakter, co wydaje się opcją bardziej akceptowalną politycznie.

Zasadniczy problem jednak pozostaje: jak ocenić istnienie zaburzenia konkurencji i handlu? 
Wzmiankowane rudymentarne i nieco arbitralne podejście wydaje się problematyczne w realiach 
międzynarodowych choćby ze względów politycznych. Na gruncie stosowania prawa subwen-
cyjnego w UE opisywana przesłanka traktowana jest de facto jako funkcja kryteriów korzyści 
i selektywności. Innymi słowy, opiera się na logicznie poprawnym założeniu, że każde przyzna-
nie korzyści normalnie nieosiągalnej w warunkach rynkowych pozwala beneficjentowi osiągnąć 
przewagę nad konkurentami (Quigley, 2015, s. 79–80).

Na wstępie konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w ogóle można mówić 
o istnieniu przedmiotowego zakłócenia w związku głównym celem wsparcia – działalności portu 
lotniczego. Jest to kwestia, która została wskazana jako problematyczna przy zastosowaniu pierw-
szej z opisanych metod interpretacji połączonych kryteriów selektywności i korzyści (w pkt III). 
W naukach ekonomicznych, badających zagadnienia transportu lotniczego, istnieje poważny spór 
czy porty lotnicze w ogóle posiadają siłę rynkową. Innymi słowy, czy „usługi” (lotnicze) oferowane 
przez obiekt stanowią dla „klientów” – linii lotniczych – produkt konkurencyjny (Forsyth, Gillen, 
Müller i Niemeier, 2010, s. 77–89 i 119–136; Starkie, 2007, s. 147). Czy zatem przewoźnik, chcąc 
otworzyć nowe połączenie między określonymi miastami, ma wybór jaki port lotniczy wybrać? 
Nawet w przypadku metropolii obsługiwanych przez więcej niż jeden obiekt różnice między ich 
standardem czy położeniem wpływają na ekonomiczne parametry operacji lotniczej (Williams, 2002, 
s. 97–106). Nie są to więc lokacje w pełni substytucyjne, nawet jeśli obszary ciążenia częściowo 
się pokrywają (Alderighi, Cento, Nijkamp, Rietveld, 2012, s. 223–233;  Franke, 2002, s. 17). Można 
także wskazać, że niektóre porty regionalne, dążąc do przyciągnięcia ruchu lotniczego, stosują 
inter alia systemy rabatów opłat lotniskowych, co wskazuje na konkurencyjnych charakter oferty 
(vis-a-vis oferty innych portów z pokrywającym się, przynajmniej częściowo, obszarem ciążenia)30. 
Nie zmienia to jednak faktu, że na ogół przewoźnik sieciowy, chcąc obsługiwać wiodący ośrodek 
miejski, jest w zasadzie „skazany” na wybór głównego portu lotniczego dla danego miejsca31. 

W kontekście opisywanego zagadnienia rodzi to bardzo poważną wątpliwość. Jeżeli przyj-
miemy, że subsydia dla portu lotniczego nie powodują zaburzenia konkurencji w kontekście 
działalności innych portów lotniczych (bo brak jest konkurencji między tymi obiektami), to można 
argumentować, że kwestionowany środek powinien znajdować się poza zakresem jakiegokolwiek 
prawnomiędzynarodowego systemu kontroli subsydiów – będąc instrumentem o oddziaływaniu 
ściśle wewnętrznym. Nie mają zatem (w założeniu) zakłócającego skutku w obszarze realizacji 
podstawowego celu środka. Tym bardziej że, jak zostało wskazane wcześniej, przyjęcie istnie-
nia zakłócającego charakteru środka jako elementu definicji jest modyfikacją oryginalnej unijnej 
koncepcji, konieczną dla jej adaptacji do realiów międzynarodowoprawnych32. Czy jest możliwe 
29 Por. dyskusja Nykiel-Mateo, 2009, s. 121 i n. 
30 Są to działania skierowane głownie do przewoźników niskokosztowych. Por. szerzej: Kociubiński, 2014, s. 29–35).
31 Unikalnym w skali Europy przykładem jest Londyn, gdzie istnieje duża substytucyjność pomiędzy poszczególnymi obiektami obsługującymi metropolię.
32 Istnieje linia interpretacji TS zgodnie, z którą środki mające zastosowanie do całego sektora gospodarki w danym kraju wciąż mogą zostać uzna-
ne za środek selektywny, bo beneficjenci wsparcia mogą wykorzystać pomoc w relacji z podmiotami z państw trzecich (zob. orzeczenia TS i Sądu 
z 08.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v Finanzlandesdirektion für Kärnten 
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zatem objęcie zakresem porozumienia międzynarodowego wprowadzającego kontrolę subsydiów 
środków krajowych, których ewentualny wpływ na handel i konkurencję manifestuje się poza sferą 
deklarowanego ratio legis tej regulacji?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Gdyby środek podlegał badaniu 
w reżimie prawa subwencyjnego UE, wówczas zostałby uznany za pomoc publiczną niezgodną 
z rynkiem wewnętrznym. Koncepcja pomocy publicznej ma bowiem charakter obiektywny, czyli 
środek klasyfikowany jest ze względu na faktyczne skutki, nie zaś intencję jego zastosowania33. 
W realiach prawnomiędzynarodowych przyjęcie obiektywnej koncepcji pomocy może być poli-
tycznie niewykonalne, gdyż de facto wiąże się z udzieleniem dorozumianej, blankietowej zgody 
na w zasadzie nieograniczone rozszerzenie zakresu umowy regulującej subsydia.

W tym miejscu daje się zaobserwować pewna wewnętrzna sprzeczność. Uzupełnienie de-
finicji subsydiów o efekt zakłócenia konkurencji i handlu implicite dosyć wyraźnie wskazuje na 
przyjęcie obiektywnej koncepcji pomocy. Ta koncepcja jest bowiem naturalną konsekwencją zmo-
dyfikowanej definicji34. Konstrukcja powodować może więc konflikt między formalnymi granicami 
zakresu przedmiotowego umowy, określonymi w samym porozumieniu, a faktycznym zakresem 
wyznaczonym przez obiektywną koncepcję pomocy. 

Opisywana sytuacja pomocy dla portów lotniczych jest przykładem właśnie takiego konfliktu. 
Jeżeli państwa zgodzą się na podpisanie umowy regulującej subsydia dla linii lotniczych (bazują-
cej na unijnej koncepcji pomocy), wówczas pomoc inwestycyjna dla portów lotniczych znajdować 
się będzie oczywiście poza zakresem porozumienia, ale gdyby przyjąć obiektywną koncepcję 
pomocy, wówczas istniałaby możliwość kontroli takich środków, gdy uda się wykazać zakłóca-
jący skutek (który w tym wypadku jest częścią definicji, natomiast pozostałe przesłanki zostaną 
w takim przypadku bez wątpliwości spełnione). Nigdzie na świecie nie istnieje, i nie ma planów 
zawarcia, umowy międzynarodowej regulującej subsydia dla inwestycji infrastrukturalnych (w tym 
w porty lotnicze). Jest to sprawa absolutnie wewnętrzna, będąca częścią polityki rozwoju kraju, 
dlatego można zaryzykować twierdzenie, że w najbliższej przyszłości nie stanie się przedmiotem 
regulacji prawnomiędzynarodowej35. 

(Zb. Orz. 2001, s. I–8365), pkt 55; 13.02.2003 r., w sprawie C-409/00 Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2003, s. I–1487), 
pkt 50; z 29.09.2000 r. w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 
2000, s. II–3207), pkt 47). Uzupełniając tę linię wykładni o wspomnianą rudymentarną interpretację kryteriów zaburzenia konkurencji i handlu, gdzie 
nie trzeba wykazywać istnienia realnego wpływu środka, można by uznać opisywany środek za pomoc. W takim wypadku, gdyby badana inwestycja 
w infrastrukturę portu miała miejsce na terenie UE, to państwo musiałoby wykazać, że zakłócający efekt środka nie istnieje. Jest wątpliwie czy takie 
przesunięcie ciężaru dowodu jest wykonalne (prawnie i przede wszystkim politycznie) w realiach międzynarodowoprawnych. Niezależnie od tego czy 
brak zakłócenia będzie miał postać domniemania, czy zostanie stwierdzony w wyniku przeprowadzonego dowodu konkluzja w tekście, do którego od-
nosi się przypis pozostaje prawdziwa.
33 Zob. inter alia orzeczenia z 02.06.1974 r. w sprawie 173-73 Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1974, s. 709), pkt 13; 
z 26.06.1994 r. w sprawie C-241/94 Republika Francuska v. Komisja Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 1996, s. I–4551), pkt 20; C-75/97 Królestwo Belgii 
v. Komisja Wspólnot Europejskich, pkt 25; z 03.03.2005 r. w sprawie C-172/03 Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck (Zb. Orz. 2005, s. I–1627), 
pkt 46; z 22.12.2008 r. w sprawie C-487/06 P British Aggregates Association v. Komisja Wspólnot Europejskich i Zjednoczone Królestwo (Zb. Orz. 2008, 
s. I–10515), pkt 85; 24.11.2011 r. w sprawie C-458/09 P Republika Włoska v. Komisja Europejska (Zb. Orz. 2011, s. I–179*), pkt 60; z 05.06.2012 r. 
w sprawie C-124/10 P Komisja Europejska v. v Électricité de France (EDF) (ECLI:EU:C:2012:318), pkt 77; z 19.03.2013 r. w sprawach połączonych 
C-399/10 P i C-401/10 P Bouygues SA and Bouygues Télécom SA v. Komisja Europejska i Inni (ECLI:EU:C:2013:175), pkt 102; z 09.10.2014 r. w spra-
wie C-522/13 Ministerio de Defensa and Navantia SA v Concello de Ferrol (ECLI:EU:C:2014:2262), pkt 28; z 16.07.2015 r. w sprawie C-39/14 BVVG 
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH v. Erbs (ECLI:EU:C:2015:470), pkt 52; z 11.09.2014 r. w sprawie T-425/11 Republika Grecka v. Komisja 
Europejska (ECLI:EU:T:2014:768), pkt 41.
34 Można próbować dokonać alternatywnej interpretacji pomocy, próbując utrzymać zaburzający efekt jako element definicji bez przyjęcia pełnej 
obiektywnej koncepcji pomocy poprzez wprowadzenie taksatywnej listy kategorii środków, które mogą dopiero być badane pod kątem wspomnianego 
zaburzającego efektu. Taka bariera prawna byłaby zapewne pożądana, z przyczyn politycznych, przez kraje „subsydiujące” ale byłaby jednocześnie 
zupełnym wypaczeniem samej idei obiektywnej koncepcji pomocy i zapewne ratio legis umowy kontrolującej subsydia, gdyż państwo mogłoby wyłączyć 
dowolny środek spod mechanizmu kontroli na podstawie jego formalnej klasyfikacji.
35 Pozytywny wpływ działającego węzła transportowego (portu lotniczego) na wzrost gospodarczy, skomunikowanie, dostępność transportową, mobil-
ność społeczeństwa etc. jest dobrze zbadany i istnieje bardzo bogaty materiał analityczny poświęcony tym zagadnieniom: Zob. inter alia López, Gutiérrez 
i Gómez, 2008, s. 277–301; Niemeier, 1997, s. 377–396; Vickerman, Spiekermann i Wegener, 1999, s. 1–15.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.3

Jakub Kociubiński            Subsydiowanie konstrukcji i modernizacji portów lotniczych jako wsparcie dla przewoźników…47

VI. Podsumowanie
Podsumowując, nie można nie odnotować, że choć koncepcja pomocy publicznej funkcjo-

nująca w prawie Unii Europejskiej, która jest mocno promowana przez Komisję w bilateralnych 
umowach z krajami sąsiadującymi, a która była wykorzystywana jako punkt odniesienia analizy, 
jest tylko jednym możliwych z wariantów uregulowania kwestii subsydiów. Jeżeli jednak spojrzeć 
na omawiane zagadnienie i przyjętą w pracy perspektywę badawczą jako swego rodzaju „studium 
wykonalności” poświęcone prawnomiędzynarodowej kontroli subsydiowania pośredniego, można 
sformułować wnioski ogólniejsze, dotyczące samego mechanizmu kontroli subsydiów pośrednich.

Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej jest dojrzałą koncepcją. Istnieje bogaty dorobek 
zarówno orzeczniczy, jak i praktyki decyzyjnej KE związany z interpretacją art. 107 TFUE, kon-
kretyzujący kwestie interpretacyjne i adaptujący definicję do rozmaitych form interwencjonizmu 
państwowego. Wydawać się może, że są to atuty przemawiające za wykorzystaniem koncepcji 
jako pewnego szablonu dla tworzenia rozwiązań materialnoprawnych w porozumieniach między-
narodowych regulujących kwestie subsydiów w transporcie lotniczym między Unią Europejską 
a państwami trzecimi. Tymczasem przeprowadzane rozważania pozwoliły wykazać, że o ile tytuło-
wa koncepcja sprawdza się dobrze w obszarze rynku wewnętrznego, gdzie znajduje się w sferze 
kompetencji wyłącznych UE z mocną instytucjonalną pozycją Komisji i systemem kontroli sądowej 
TS, o tyle zaimplementowanie jej na grunt prawa międzynarodowego, gdzie brakuje analogicznych 
możliwości egzekucyjnych i kontrolnych, jest problematyczne.

Jednym z głównych celów systemu kontroli pomocy publicznej było i jest objęcie kontrolą 
możliwie najszerszej palety środków państwowych wspierających rodzime przedsiębiorstwa. 
Zatem funkcjonująca definicja pomocy zawiera wbudowaną możliwość rozszerzającej interpreta-
cji. Poza wątpliwą kwestią uzyskania zgody politycznej, takie dorozumiane rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego umowy może być jednocześnie sprzeczne z przepisem ustalającym zakres aktu, 
zakładając, że dotyczy pomocy dla linii lotniczych36.

Nawet gdyby przyjąć klasyczną regułę interpretacyjną z Konwencji wiedeńskiej o prawie 
traktatów, że umowa powinna być interpretowana zgodnie z jej celem i przeznaczeniem, to argu-
ment prawny oparty na „modelowej” interpretacji koncepcji pomocy publicznej, zgodnie z którym 
wsparcie na budowę infrastruktury może również być potraktowane jako pomoc dla przewoźników 
można skontrować równie słusznym twierdzeniem, że infrastruktura stanowi element rozwoju kraju 
i inwestycje w ten segment są materią stricte wewnętrzną. Wówczas zastosowanie wspomnia-
nej reguły z Konwencji wiedeńskiej jest trudne do obrony, można bowiem dalej argumentować, 
że dochodzi do pewnego zaburzenia proporcji (między celem a wtórnymi skutkami) w sytuacji 
gdyby państwo miało poddać międzynarodowej kontroli swoje inwestycje ewidentnie prorozwo-
jowe – budowę i rozbudowę portów lotniczych, bo mogą one powodować wtórne konsekwencje 
w postaci pojawienia się dodatkowej korzyści po stronie linii lotniczych korzystających z obiektu. 
Takie rozszerzenie zakresu umowy o nieadresowane bezpośrednio do linii lotniczych, inwestycje 
w rozbudowę infrastruktury kluczowej kraju, wydaje się przekraczać granice interpretacji zgodnie 
z celem i przeznaczeniem traktatu.

36 Chyba że zostanie wprowadzona szersza definicja przedsiębiorstw branży obejmująca również porty lotnicze, co jest czystą spekulacją, gdyż po-
wstanie umowy międzynarodowej regulującej kwestie subsydiów dla budowy portów lotniczych jest nierealne.
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Kończąc podsumowanie można zaryzykować tezę, że opisane trudności stojące na drodze 
stworzenia efektywnego prawnomiędzynarodowego mechanizmu kontroli subsydiowania po-
średniego są nie do przezwyciężenia. Teoretycznie, relatywnie najskuteczniejszym sposobem, 
politycznie akceptowalną dla UE, byłoby przejęcie przez państwo trzecie – stronę umowy z Unią 
– całego acquis prawa pomocy publicznej, a zatem pełną integrację z rynkiem wewnętrznym. Jest 
to wariant stosowalny tylko w przypadku umowy ze Szwajcarią w związku z jej bliskimi politycznymi 
i gospodarczymi więzami z Unią. Natomiast nawet w przypadku przyjęcia przez państwo, partnera 
materialnoprawnych postanowień wzorowanych na art. 107 TFUE to dla zapewnienia systemowi 
skuteczności porównywalnej z jego „wewnątrzunijnym” odpowiednikiem, brakuje analogicznego 
mechanizmu egzekucji. Ponadto kontrowersyjne mogą być kwestia oceny istnienia i zwymiarowa-
nia ewentualnego zaburzenia konkurencji i handlu środka, oraz wspomniana polityczno-prawna 
kontrowersja z akceptacją obiektywnej koncepcji pomocy.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia bezpieczeństwa pracowników obsługi naziem-
nej. Uwaga skoncentrowano na regulacjach prawnych z zakresu tego obszaru odnoszących się 
do bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz do bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawione 
zostaną obszary, w których pracownicy personelu handlingowego szczególnie narażeni są na 
zagrożenia podczas świadczonych przez nich usług.

Słowa kluczowe: obsługa naziemna; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo i higiena pracy; pracow-
nik; system zarządzania bezpieczeństwem.

JEL: K31, K39

I. Wprowadzenie
Bezpieczeństwo to niewątpliwie priorytet w lotnictwie cywilnym. Zgodnie z Podręcznikiem 

Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Manual, SMM)1, wydanym przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO)2 w od-
niesieniu do lotnictwa bezpieczeństwo oznacza stan, w którym możliwość uszkodzenia ciała lub 

 * Katarzyna Łuczak – doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła moduł 
prawa lotniczego oraz studia podyplomowe prawo lotnicze na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Katowicach; e-mail: kasia.jaworek@op.pl.
** Piotr Łuczak – doktorant w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
e-mail: ?????
1 Pkt 2.1.1. ICAO, Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM). Wydanie trzecie – 2013, tekst opublikowany jako Załącznik do Wytycznych Nr 13 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację 
ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859, (Dz. Urz. ULC poz. 66); dalej: SMM.
2 ICAO została utworzona na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. 1959 
Nr 35, poz. 212 z późn. zm.); dalej: konwencja chicagowska.
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mienia jest zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie lub poniżej tego poziomu 
poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa. 
Podkreślenia wymaga uznanie faktu, że lotnictwo nie może być całkowicie wolne od zagrożeń 
i związanego z nimi ryzyka3. Niemniej podejmowanych jest szereg działań, w tym przede wszyst-
kich w ramach wdrażanego w organizacjach systemu zarządzania bezpieczeństwem (safety 
 management system, SMS)4, które mają na celu możliwe minimalizowanie zagrożenia do poziomu 
ocenianego jako akceptowalny lub poniżej niego. Mówiąc o bezpieczeństwie w lotnictwie, należy 
mieć na uwadze tak bezpieczeństwo lotów, jak i bezpieczeństwo na ziemi, tj. na terenie lotniska 
czy ściślej na terenie portu lotniczego5. Można bowiem powiedzieć, że bezpieczeństwo w powie-
trzu zaczyna się na ziemi. Dlatego też tak istotnym jest, by działalność lotnicza, która wykonuje 
służebne usługi na stosunku do przewozów lotniczych, a mianowicie obsługa naziemna (ground 
handling), w odpowiedni sposób gwarantowała bezpieczeństwo. W ramach tej działalności uwagę 
w szczególności przywiązuje się do usług wykonywanych na terenie strefy operacyjnej lotniska 
(„lotniczej części lotniska”), tzw. airside (Ek i Akselsson, 2007, s. 59–75; AHM 2015). Problematyką 
bezpieczeństwa obejmuje się zwłaszcza dwa obszary wykonywanej tam działalności handlingo-
wej, tj. bezpieczeństwo statków powietrznych narażonych na uszkodzenia przez różnego rodzaju 
pojazdy i urządzenia wykorzystywane do obsługi naziemnej6, a także bezpieczeństwo pracowni-
ków obsługi naziemnej (Ek i Akselsson, 2007 s. 59). Właśnie temu drugiemu obszarowi poświę-
cony jest ten artykuł. Jego celem jest przedstawienie tego zagadnienia i ustalenie czy istnieją 
szczególne regulacje prawne jemu poświęcone. Jest to bowiem obszar styku bezpieczeństwa 
w rozumieniu lotnictwa cywilnego, czyli safety, oraz bezpieczeństwa w rozumieniu prawa pracy, 
czyli bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Prawne podstawy bezpieczeństwa (safety)  
w obsłudze naziemnej

Podstawą europejskich regulacji prawnych w zakresie obsług naziemnej jest dyrektywa Rady 
96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku obsługi naziemnej w portach 
lotniczych Wspólnoty7. Państwa członkowskie implementowały wskazany tu akt prawny harmoni-
zujący europejskie rynki obsługi naziemnej do swoich porządków prawnych. W Polsce wdrożenie 
dyrektywy 96/67/WE nastąpiło w drodze ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze8, a także 

3 Pkt 2.1.2. SMM.
4 Na temat pojęcia SMS zob. Galej, 2016, s. 31–110.
5 Nie każde bowiem lotnisko jest portem lotniczym. W myśl art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2016, poz. 605 z późn. 
zm.) portem lotniczym jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych.
6 Zagadnienie to jest istotne z uwagi na konsekwencje takich uszkodzeń. Uszkodzony statek powietrzny poddany musi być bowiem obsłudze technicz-
nej, co wpływa na zakłócenia planowanych dla danego statku powietrznego połączeń. Rodzi to dla przewoźników określone skutki finansowe związane 
z kosztem naprawy uszkodzonego statku powietrznego, ale i roszczeniami pasażerów, jakie dochodzić mogą z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania 
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 295/91 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 46 z 17.2.2004, s. 1). Na ten temat zob. Pierobon, 2015, s. 17–19; Pierobon, 2016b, s. 15–19.
7 Dz. Urz. UE L 272 z 25.10.1996, s. 36, z późn. zm. (dalej: dyrektywa 96/67/WE). W 2011 r. rozpoczęto prace nad unijnym rozporządzeniem w spra-
wie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii (zob. wniosek Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylające dyrektywę Rady 96/67/WE, 2011/0397(COD), 1.12.2011, COM(2011) 824 
wersja ostateczna). Jednakże w marcu 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wycofaniu wniesionego przez nią wniosku ustawodawczego do-
tyczącego wskazanego tu rozporządzenia. Uzasadnieniem tego był brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia co do ostatecznego kształtu rozpo-
rządzenia przez państwa członkowie Unii Europejskiej. Na temat projektu rozporządzenia zob. w: Jaworek (Łuczak), 2014, s. 135–147; Bournonville, 
2013, s. 17–23; Walulik, 2016.
8 T.j. Dz.U. 2016, poz. 605, z późn. zm.; dalej: prawo lotnicze.
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w drodze rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 li-
stopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych9.

Dyrektywa 96/67/WE kwestie bezpieczeństwa pozostawia poza jej zakresem10. Próżno ich 
szukać także w innych europejskich aktach prawnych. Również w polskich regulacjach trudno 
znaleźć regulacje odnoszące się wprost do ustanowionych w stosunku do wykonawców usług 
handlingowych wymogów bezpiecznego wykonywania działalności handlingowej, mimo że bezpie-
czeństwo urządzeń i osób jest jedną z przesłanek uzyskania zezwolenia na wykonywanie obsługi 
naziemnej11. Jakkolwiek ustanowiono obowiązek uzyskania certyfikatu12 dla podjęcia i wykonywania 
obsługi naziemnej wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie obsługi materiałów 
niebezpiecznych w rozumieniu konwencji chicagowskiej oraz zaopatrywania statków powietrznych 
w materiały napędowe, to w zasadzie brakuje13 przepisów ustanawiających odpowiednie wzorce 
dla oceny podmiotu w toku procesu certyfikacji. Agenci obsługi naziemnej nie zostali także objęci 
obowiązkiem wdrożenia w ich organizacjach systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Jednakże nie oznacza to, że nie wdrażają oni u siebie działań mających na celu bezpieczne 
wykonywanie działalności. Wydaje się, że wskazać można trzy sposoby takich wdrożeń: objęcie 
wykonawcy usług obsługi naziemnej zarządzaniem bezpieczeństwem zarządzającego portu lot-
niczego, na którego terenie wykonuje działalność, objęcie agenta zarządzaniem bezpieczeństwa 
przez przewoźnika lotniczego, na którego rzecz świadczy usługi oraz wdrażanie przez niego 
odpowiednich standardów i procedur bezpieczeństwa stworzonych przez IATA, czyli Zrzeszenie 
Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association)14.

Uzasadnieniem objęcia agenta obsługi naziemnej regulacjami bezpieczeństwa funkcjonu-
jącymi na terenie portu lotniczego wydaje się być art. 80 prawa lotniczego, stanowiący o odpo-
wiedzialności zarządzającego portem lotniczym za bezpieczną eksploatację portu lotniczego15. 
Argumentami przemawiającymi za pewnego rodzaju koordynacją zarządzającego portu lotniczego 
działań związanych z bezpiecznym wykonywaniem działalności na terenie portu lotniczego, w tym 
tej handlingowej, są, oprócz ustawy – Prawo lotnicze, przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów 

 9 Dz.U. poz. 1378. Podkreślenia wymaga, że jest to już czwarte rozporządzenie regulujące obsługę naziemną w Polsce. Poprzednimi były: rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. Nr 90, poz. 849); rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. Nr 128, poz. 1071); rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. Nr 83, poz. 695).
10 Zob. art. 17 dyrektywy 96/67/WE.
11 Zgodnie z art. 177 ust. 3 prawa lotniczego zezwolenia udziela się przedsiębiorcy wskazanemu w art. 177 ust. 2. prawa lotniczego, jeżeli spełnia 
wymagania dotyczące zdolności finansowej przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa urządzeń i osób, ochrony lotnictwa, ochrony środowiska naturalnego 
oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
12 Mowa tu o certyfikacie agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport Handling Agent Certificate).
13 Celowo użyto tu sformułowania o tym, że w zasadzie brakuje przepisów z tego zakresu. Brak jest bowiem przepisów, które ustanawiałyby wymogi, 
o których mowa w art. 160 ust. 4 prawa lotniczego (są to organizacja wykonywania określonej działalności, z uwzględnieniem bezpiecznej eksploatacji 
statków powietrznych, zawodowe przygotowanie personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego, metody wykonywania działalności, programy 
szkolenia personelu, instrukcje wykonawcze, środki techniczne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Są to wymogi, których spełnienie przez 
podmiot ubiegający się o uzyskanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej podlega ocenie w każdym przypadku. Oprócz ich spełnienia, gdy podmiot 
ubiega się o uzyskanie certyfikatu w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych ocenie podlega spełnienie dalszych wymogów. Te są jednak okre-
ślone. Wskazać należy tu np. Instrukcje Techniczne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. poz. 898), a także 
Załącznik nr 18 „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” do konwencji chicagowskiej (Obwieszczenie nr 11 Prezesa ULC 
z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 
dnia 7 grudnia 1944 r., (Dz. Urz. ULC poz. 46)).
14 IATA jest to światowa organizacja handlowa, zrzeszająca ok. 83% światowego ruchu lotniczego. Szerzej na temat IATA w: Brindley, 1995.
15 Na temat odpowiedzialności zarządzającego portem lotniczym w zakresie bezpiecznej eksploatacji portu lotniczego w: Kaczyńska, 2016; Kaczyńska, 
2015, s. 187–214.
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porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na 
lotniskach16, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w spra-
wie warunków eksploatacji lotnisk17, a także tzw. rozporządzenia bazowego, czyli rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych za-
sad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, 
uchylające dyrektywę 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/
WE18 oraz rozporządzenia wykonawczego do niego, tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 
z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące 
lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (szerzej: 
Łuczak, 2016, s. 202–204).

Drugim sposobem objęcia podmiotu świadczącego usługi obsługi naziemnej systemem za-
rządzania bezpieczeństwa jest objęcie go SMS`em przewoźnika lotniczego, którego obsługuje. 
Wynika to tak z przyczyn umotywowanych względami biznesowymi, jak i z przepisów rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne 
i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/200819. Uzasadnieniem tego jest fakt, że agent 
handlingowy wykonuje usługi służebne na rzecz przewoźnika lotniczego i z tego względu objęty 
jest jego SMS, co formalnie odbywa się na etapie zawierania umowy o współpracę agenta z danym 
przewoźnikiem20. Na przewoźniku ciąży wskazany w ww. rozporządzeniu wykonawczym obowiązek 
nadzorowania tak jakości, jak i poziomu bezpieczeństwa wykonywanych przez dostawcę usług.

Ostatnim ze wskazanych sposobów wdrażania odpowiednich działań mających na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa pracowników, które jest centrum zaintereso-
wania tego artykułu, jest droga samoregulacji w ramach IATA. IATA stworzyła i nadal tworzy szereg 
standardów i procedur, które stały się tzw. dobrymi praktykami świadczenia usług handlingowych. 
Odnośnie do bezpieczeństwa, oprócz poświęcenia mu odpowiedniego miejsca w podstawowym 
podręczniku IATA w zakresie obsługi naziemnej, tj. Airport Handling Manual, oraz uzupełniających 
go operacyjnych przepisów zawartych w IATA Ground Operations Manual (IGOM), organizacja ta 
stworzyła program audytów, który jest szeroko uznawany na całym świecie. Mowa tu o IATA Safety 
Audit for Ground Operations (ISAGO). Program ISAGO cechuje uniwersalność, dlatego może 
być stosowany tak u międzynarodowych dostawców usług, jak i u dostawców świadczących usłu-
gi jedynie na terenie jednego portu lotniczego21. Regulacje będące podstawą oceny podmiotów 
świadczących usługi handlingowe, biorących udział w programie ISAGO, znajdują się w ISAGO 
Standard Manual (GOSM). Po pozytywnym przejściu audytu agent obsługi naziemnej otrzymuje 
certyfikat, który jest potwierdzeniem, że świadczy usługi na uznanym w świecie poziomie bezpie-
czeństwa. Jak twierdzi sama IATA, celem ISAGO jest m.in. poprawa bezpieczeństwa oraz redukcja 
wypadków i uszkodzeń, jakie mają miejsce podczas obsługi naziemnej (Pierobon, 2015a, s. 15).

16 Dz.U. poz. 1023; dalej: rozporządzenie porządkowe.
17 Dz.U. poz. 1420 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie eksploatacyjne.
18 Dz. Urz. UE L 79 z 19.3.2008, s. 1.
19 Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, s. 1 z późn. zm.
20 Najbardziej powszechną umową będącą podstawą świadczenia usług obsługi naziemnej jest standardowa umowa handlingowa autorstwa IATA – 
Standard Ground Handling Agreement, SGHA. Jej wzór znajduje się w AHM. Nowelizowany jest co 3 lata. Oprócz umowy podstawowej, agent i prze-
woźnik zawierają umowę dotyczącą standardów jakości, jakich przestrzegać ma świadczący obsługę naziemną, tj. Services Level Agreement, SLA.
21 Pozyskano z: http://www.iata.org/whatwedo/safety/audit/isago/Pages/index.aspx (15.11.2016).
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W dniu 7 grudnia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat pt. Europejska strategia 
w dziedzinie lotnictwa22. Przyznano w niej, że „obsługa naziemna w portach lotniczych obejmuje 
usługi, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i efektywnie wykorzystanego postoju 
statków powietrznych (…)”. Jednocześnie nie zadeklarowano w niej działań zmierzających do 
stworzenia odpowiednich regulacji prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa w obsłudze 
naziemnej, na wzór tych, jakie istnieją w stosunku do operatorów lotniczych i portów lotniczych. 
Nacisk położono w niej na dalsze rozszerzanie dostępu do rynku obsługi naziemnej w portach lotni-
czych Unii Europejskiej i zapewnienie równych warunków dla oferujących je podmiotów. Jednakże 
we wniosku ustawodawczym mającym na celu uchylenie rozporządzenia bazowego 216/200823 
i zastąpienie go nowym rozporządzeniem, objęto nim także obsługę naziemną. Uzasadnieniem 
tego faktu była z jednej strony wysoka liczba wypadków z nią związanych24, a także niesatysfak-
cjonujące wyniki dobrowolnych inicjatyw na szczeblu państw członkowskich, jakie miały za zadanie 
przeciwdziałanie temu ryzyku. Istotnym jest to, że zgodnie z projektem nowego rozporządzenia 
bazowego certyfikacja instytucji zapewniających obsługę handlingową nie byłaby niezbędna do 
rozpoczęcia przez podmiot operacji obsługowych. Podkreślenia wymaga także fakt, że Komisja 
niejako doceniła uznane w branży standardy i dobre praktyki, jak się wydaje zwłaszcza stworzo-
ne w ramach IATA, ponieważ jest zdania, że „ujednolicone wymogi dotyczące obsługi naziemnej 
powinny być oparte na uznanych normach i najlepszych praktykach w sektorze”. Jednocześnie 
zadeklarowano, że „państwa członkowskie powinny dysponować niezbędnymi instrumentami regu-
lacyjnymi umożliwiającymi im zapewnienie skutecznego nadzoru nad instytucjami zapewniającymi 
taką obsługę.”25. Zaproponowaną zamianę prawodawczą należy ocenić pozytywnie. Istniejący 
brak przepisów w zakresie bezpieczeństwa jest bowiem zauważalną luką prawną w europejskim 
systemie bezpieczeństwa określanym jako tzw. system EASA26. Stanowisko Komisji uznać nale-
ży za docenienie roli IATA w kształtowaniu standardów w tym zakresie. Mimo że organizacja ta 
nie została wskazana bezpośrednio we wniosku ustawodawczym, to właśnie tworzone przez nią 
regulacje uznać należy za wspomniane „uznane normy i najlepsze praktyki w sektorze”.

III. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników obsługi naziemnej

Co prawda, wykonawcy obsługi naziemnej, jak dotąd, nie zostali objęci obowiązkiem wdrożenia 
w swoich organizacjach systemu zarządzania bezpieczeństwem27, niemniej regulację wskaza-
ną w pkt 2.13.12 SMM uznać można niejako za wskazówkę interpretacyjną także i w przypad-
ku tej działalności. Wskazówka ta dotyczy rozróżniania zagrożeń dla lotnictwa od zagrożeń dla 

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska 
strategia w dziedzinie lotnictwa, Bruksela, 7.12.2015 r., COM(2015) 598 final. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-
2015-598-PL-F1-1.PDF (13.11.2016).
23 Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego I utworzenia Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający zna-
czenie dla EOG), 2015/0277(COD), Bruksela, 7.12.2015, COM(2015) 613 final; dalej: projekt nowego rozporządzenia bazowego. Zob. w szczególności 
art. 29 oraz pkt 4 Załącznika VII do wskazanego tu wniosku.
24 Pod względem liczebności ta kategoria wypadków zajmuje 4 miejsce pod względem wypadków w ciągu ostatnich 10 lat.
25 Na temat omawianych zmian zob. także: Schmitz, 2016, s. 9.
26 System EASA to system przepisów o typowo regulacyjnym i organizacyjnym charakterze, właściwym prawu lotniczemu, które mają na celu określenie 
zasad bezpieczeństwa lotniczego; zob. Kasprzyk i Fastnacht-Stupnicki, 2015, s. 62.
27 Zmianę w tym zakresie wydaje się przewidywać projekt nowego rozporządzenia bazowego (zob. pkt 2.2.1 Załącznika VII do projektu nowego roz-
porządzenia bazowego).
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pracowników, zdrowia i środowiska, co określone zostało mianem polskiego BHP. Rozróżnienie 
to ma także przełożenie na reżim prawny mający zastosowanie do tych zagrożeń, w tym do ich 
zapobiegania. Zgodnie z pkt 2.12.12 SMM „Ustalenie tego czy zagrożenie odnosi się do lotnictwa, 
czy BHP będzie zależało od jego potencjalnych lub przewidywalnych konsekwencji lub ryzyka. 
Każde zagrożenie, które może mieć wpływ (bezpośredni czy pośredni) na bezpieczeństwo ope-
racyjne statku powietrznego lub bezpieczeństwo lotniczego sprzętu, produktu lub usługi zwią-
zanej z bezpieczeństwem lotniczym powinno być uznane za mające związek z lotniczym SMS. 
Zagrożeniem skutkującym wyłącznie konsekwencjami dla BHP (tj. bez jakiegokolwiek wpływu na 
bezpieczeństwo lotnicze) należy się zająć oddzielnie w ramach systemu/procedury BHP, zgodnie 
z odnośnymi wymaganiami własnymi organizacji lub krajowymi. Zagrożenia dla BHP i ich kon-
sekwencje, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo lotnictwa nie są przedmiotem lotniczych 
SMS”. Jako że wykonywane przez personel handlingowy usługi zawsze mają pewien związek 
z obsługą skończonej lub mającej się odbyć operacji lotniczej trudno uznać, że zagrożenie w sto-
sunku do należącego do niego pracownika skutkować będzie konsekwencjami jedynie dla BHP, 
bez jakiegokolwiek wpływu na bezpieczeństwo lotnicze. Stąd słusznym wydaje się uznanie, że 
wówczas obok przepisów właściwych zarządzaniu bezpieczeństwa, wdrażanych obecnie w spo-
sób pośredni do organizacji handlingowych, zastosowanie znajdą także przepisy właściwe bez-
pieczeństwu i higienie pracy.

Agent handlingowy, podobnie jak każdy inny pracodawca, musi wypełniać nałożone na niego 
obowiązki w zakresie BHP. Obowiązki te wynikają przede wszystkim z przepisów kodeksu pracy28. 
Artykuł 207 § 2 k.p. stanowi, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowni-
ków przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wyko-
rzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
w zakładzie pracy. Podstawowy zakres obowiązków pracodawcy został zawarty w Dziale X ko-
deksu pracy. Obowiązki te realizowane są przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy, przestrzegania przepisów oraz współpracy ze stroną społeczną (społecznym 
inspektorem pracy). Jednym z najważniejszych działań wydaje się szkolenie pracowników i prze-
kazywanie im niezbędnych informacji związanych z zagrożeniami dla zdrowia i życia mogącymi 
wystąpić w czasie świadczenia pracy. Realizuje się to poprzez cykle szkoleń, które prowadzone 
są z uwzględnieniem specyfiki działalności naziemnej w porcie lotniczym. Szkoleniom poddawani 
są pracownicy rozpoczynający pracę – szkolenia wstępne oraz pracownicy będący już zatrudnie-
ni – szkolenia okresowe29.

Istotnym jest, aby służby BHP, do których powołania zobowiązany jest pracodawca zatrudnia-
jący ponad 100 pracowników30, współpracowały z komórkami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo w rozumieniu safety. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ prawie wszystkie z obszarów 
związanych z bezpieczeństwem operacji naziemnych regulowane są jedynie w ww. dokumentach 
operacyjnych wydawanych przez IATA. Powoduje to, że służby BHP, spełniając swoje zadania, 
muszą sięgać po dokumenty niezwiązane bezpośrednio z prawem pracy, lecz służące poprawie 
stanu bezpieczeństwa.

28 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016, poz. 1666); dalej: k.p.
29 Art. 2373 § 2 k.p.
30 Art. 23711 k.p.
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1. Odzież ochronna w wykonywaniu czynności obsługi naziemnej

Wśród podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP wymienić należy przede 
wszystkim dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej i zbiorowej31. Niewypełnienie 
tego obowiązku świadczy o przyczynieniu się pracodawcy do zaistnienia wypadku przy pracy32. 
Wśród środków ochrony należy w szczególności wskazać odzież roboczą i ochroną oraz obuwie 
ochronne. Te środki mają najważniejsze znaczenie, ponieważ chronią pracowników przed warun-
kami atmosferycznymi i działaniem substancji niebezpiecznych, z którymi mogą mieć styczność 
podczas świadczenia usług handlingowych. Dotyczy to przede wszystkim pracowników rampy, 
płyty oraz obsługi frachtu, tj. cargo. Pracodawca zobowiązany jest wskazać grupy pracowników, 
którzy uprawnieni są do otrzymania stroju roboczego lub też ochronnego oraz określić na jaki 
okres jest on zdatny do użytku33. W przypadku pracowników obsługi naziemnej nie wydaje się 
prawdopodobnym, aby można było dopuścić możliwość samodzielnego prania odzieży, która 
przewidziana jest w art. 2379 § 3 k.p. ze względu na ryzyko zabrudzenia odzieży substancjami 
niebezpiecznymi. W praktyce obowiązek ten realizowany jest przez zawarcie odpowiedniej umowy 
o współpracy w tym zakresie z pralnią chemiczną.

Strój pracownika obsługi naziemnej uzależniony jest od pory roku. Składa się zawsze ze 
spodni wykonanych z materiałów o zwiększonej odporności, koszulki oraz okrycia wierzchniego 
w postaci kurtki, która ochrania pracownika przed działaniem warunków pogodowych. W okre-
sie zimowym strój spełniać musi odpowiednie normy i zapewniać komfort termiczny (Marszałek, 
Bartkowiak, 2013, s. 8). Ten ostatni jest wprost związany z bezpieczeństwem operacji, poprawiając 
jakość świadczonej pracy (Pierobon, 2016, s. 16–17). W skład wyposażenia pracownika wchodzi 
również obuwie robocze. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 
2015 roku, sygn. II OSK 2650/13, w którym sąd stanowi, że przepis art. 2377 § 1 k.p. „wprowadza 
bezwzględny zakaz dopuszczania pracownika bez obuwia roboczego, przewidzianego na danym 
stanowisku pracy ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwo i higienę 
pracy”. Obuwie ochronne pracowników obsługi naziemnej musi posiadać odpowiednie wzmoc-
nienia. Istotne jest, aby w przypadku tych stanowisk wzmocnienia wykonane były z materiałów, 
które nie są metalami. Uzasadnieniem tego jest częste poddawanie pracowników handlingowych 
badaniu w ramach kontroli bezpieczeństwa i związaną z tym koniecznością przechodzenia przez 
„bramki”, co wymusza każdorazowe zdejmowanie obuwia.

Wydaje się, że w przypadku pracowników wypełniających swoje obowiązki służbowe na 
płycie lotniska, nie jest dopuszczalne wypłacanie ekwiwalentu przewidzianego w art. 2377 § 4 
k.p., tj. ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikowi wykorzystującemu własną odzież 
i obuwie robocze w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Wynika to z konieczności speł-
niania przez odzież roboczą odpowiednich norm oraz wymogów jednolitego stroju dla wszystkich 
pracowników danego podmiotu. Pozwala to na ich łatwą identyfikację, co także wpływa na pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo strój roboczy posiada odpowiednie oznakowanie 
odblaskowe poprawiające widoczność pracownika i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas 
wykonywania czynności obsługowych na płycie. 

31 Art. 2376 k.p. Więcej na temat środków ochrony indywidualnej w: Wandzich, Płaza i Borowiak, 2016, s. 173–175.
32 Zob. wyr. SA w Białymstoku z dnia 16 października 2013 roku, sygn. III APa 13/13, LEX nr 1381305.
33 Art. 2378 § 1 k.p.
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2. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe

W obsłudze naziemnej pracownicy są również narażeni na czynniki związane z dużym hała-
sem. Dotyczy to wszystkich stanowisk, które związane są z procesem turnaround34 dla czynności 
służbowych wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie statku powietrznego. Hałas generowany 
jest zarówno przez silnik pomocniczy, wykorzystywany w czasie postoju do generowania zasilania 
potrzebnego np. do ogrzewania (Auxiliary Power Unit, APU), generator prądotwórczy (Ground 
Power Unit, GPU) oraz przez inne jednostki poruszające się po płycie oraz drogach kołowania, 
w tym zwłaszcza statki powietrzne. Aby zabezpieczyć pracownika przed negatywnym wpływem 
hałasu, stosuje się nauszniki przeciwhałasowe.

Kolejnym istotnym czynnikiem niebezpiecznym dla personelu handlingowego jest promienie 
jonizujące pochodzące z urządzeń przeznaczonych do kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty 
przewożonych drogą lotniczą. Urządzenia te służą do wykrywania śladowych ilości materiałów 
wybuchowych (Explosive Trace Detection, ETD) oraz narkotyków. Pracodawca na podstawie 
art. 223 k.p. oraz przepisów wykonawczych zobowiązany jest do ochrony pracowników przed 
promieniowaniem oraz badaniem jego ilości na stanowisku pracy. Pracownicy obsługujący te 
urządzenia lub znajdujący się w ich pobliżu winni być zaopatrzeni w odpowiednie urządzenia do 
detekcji dawki promieniowania (urządzenia dozymetryczne).

Kolejną kategorią czynników niebezpiecznych, na których działanie mogą być narażeni pra-
cownicy handlingu to materiały niebezpieczne (Dangerous Goods, DG). Zgodnie z zawartą w roz-
dziale 1 „Określenia” Załącznika 18 do konwencji chicagowskiej „Bezpieczny transport materiałów 
niebezpiecznych drogą powietrzną”35 definicją „towary niebezpieczne” to przedmioty i substancje, 
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska i które są 
zamieszczone na liście towarów niebezpiecznych zawartej w Instrukcjach Technicznych lub zo-
stały sklasyfikowane zgodnie z tymi Instrukcjami. Listę klasyfikacyjną tych materiałów zawierają 
Techniczne Instrukcje bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną36. 
Wyodrębniono 9 klas materiałów niebezpiecznych, wśród których znajdują się m.in. materiały 
wybuchowe, gazy, ciecze i materiały palne, substancje trujące, żrące oraz promieniotwórcze37. 
W praktyce pracownicy mogą mieć styczność z substancjami niebezpiecznymi, które są przewo-
żone w ładunkach cargo. Są to różnego rodzaju środki chemiczne, baterie i akumulatory, izotopy 
służące do celów medycznych etc. Nie można zapominać również o odpadach generowanych przez 
pasażerów samolotów, które choć nie stanowią materiałów niebezpiecznych w ww. rozumieniu, to 
mogą stanowić zagrożenie dla pracowników obsługi naziemnej. Wśród nich można znaleźć także 
odpady medyczne, mogące stanowić zagrożenie infekcyjne dla pracowników przygotowujących 
pokład podczas postoju samolotu. 

34 Poprzez wyrażenie turnaround należy rozumieć proces związany z usługami obsługi naziemnej odbywający się w czasie pomiędzy wylądowaniem 
samolotu i jego ponownym startem. Por. Kwasiborska, 2009, z.71, s. 103–105.
35 Obwieszczenie nr 11 Prezesa ULC z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotni-
ctwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., (Dz. Urz. ULC poz. 46).
36 ICAO Doc. 9284, Obwieszczenie Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie Instrukcji Technicznych bezpiecz-
nego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.
37 O charakterystyce towarów niebezpiecznych zob. szerzej w: Kwasiborska, 2011, s. 1491–1492.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.4

Katarzyna Łuczak, Piotr Łuczak            Bezpieczeństwo pracowników obsługi naziemnej58

3. Czynności kontrolne w zakresie BHP i bezpieczeństwa w lotnictwie

Na politykę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy składają się także działania o cha-
rakterze kontrolnym. Wśród nich istotną rolę odgrywają cykliczne audyty zarówno wewnętrzne – 
przeprowadzane przez pracowników danego agenta handlingowego, które mają wykazać w jakim 
stopniu wypełniane są obowiązki związane z BHP w miejscu pracy, jak i audyty przeprowadzone 
przez przewoźników lotniczych oraz zarządzającego portem lotniczym. Istotna jest w tym zakresie 
„wyrywkowa” kontrola trzeźwości pracowników. Problemy związane z nietrzeźwymi pracownikami 
handlingu mogą prowadzić do kolizji lub nawet wypadku w ruchu lotniczym, czego najlepszym 
przykładem jest wypadek, który miał miejsce na moskiewskim lotnisku Vnukowo w październiku 
2014 roku. W wypadku tym śmierć poniósł między innymi prezes koncernu paliwowego Total 
( szerzej: Pierobon, 2016a, s. 16–17). Nietrzeźwy operator sprzętu handlingowego (Ground Service 
Equipment, GSE) oprócz możliwości spowodowania szkód w mieniu należącym do pracodawcy, 
przewoźnika lub zarządzającego portu, może również powodować bezpośrednie zagrożenie dla 
pasażerów38. Pracodawca w tym zakresie posiada pewne uprawnienia, wynikające z ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi39. Zgodnie 
z brzmieniem zawartego w niej art. 17 ust. 3 pracodawca ma prawo zlecić badanie trzeźwości 
pracownika odpowiedniemu organowi porządku publicznego40. W przypadku portu lotniczego 
będzie to funkcjonariusz komisariatu policji znajdującego się na lotnisku lub funkcjonariusz Straży 
Granicznej41. Badanie trzeźwości może przeprowadzić również sam pracodawca (bądź umoco-
wana przez niego osoba). Jednakże badanie to odbyć się może jedynie za zgodą pracownika. 
Stwierdzenie nietrzeźwości pracownika w miejscu pracy może odbywać się również na podstawie 
analizy jego zachowania i relacji świadków. Praktycznie sytuacje takie rozwiązywane są jeszcze 
przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy poprzez wezwanie odpowiednich służb. 
Najistotniejszym działaniem pracodawcy w tym zakresie jest w dalszym ciągu edukacja, realizowana 
poprzez cykliczne szkolenia. Szkolenia te powinny pokazywać za pomocą przykładów do jakich 
konsekwencji może dochodzić w przypadku nietrzeźwości przy wykonywaniu operacji naziemnych.

4. Bezpieczeństwo w ruchu pojazdów poruszających się na płycie

Unikanie wypadków transportowych na płycie lotniska jest jednym z głównych elementów 
działań służb BHP i safety. Przestrzeganie przepisów poruszania się po drogach technicznych 
i serwisowych oraz na płycie postojowej jest podstawą unikania kolizji oraz uszkodzeń statku po-
wietrznego oraz sprzętu GSE. W porcie lotniczym obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym42 oraz zasady określone przez zarządzającego portem lotni-
czym, m.in. na podstawie wskazanego w poprzednim rozdziale rozporządzenia porządkowego 
i eksploatacyjnego. Podstawą prewencji jest działalność szkoleniowa oraz budowanie świadomo-
ści pracowników w zakresie konsekwencji spowodowania chociażby najmniejszego uszkodzenia 

38 Można wyobrazić sobie konsekwencje działań nietrzeźwego kierowcy autobusu transportującego pasażerów na pokład samolotu. W przypadku 
uszkodzeń samolotu spowodowanych uderzeniem w niego pojazdu kierowanego przez nietrzeźwych pracowników obsługi naziemnej, straty związane 
z uziemieniem samolotu oraz jego naprawą są znaczące. Dodatkowo przewoźnik musi zabezpieczyć rejsy, które miały być realizowane za pomocą 
uziemionej jednostki.
39 T.j. Dz.U. 2016, poz. 487 z późn. zm.
40 Więcej na temat regulacji prawnych związanych z problemem spożycia alkoholu na terenie zakładu pracy w: Goszczyńska, 2013, s. 593–608.
41 Szerzej o kompetencjach Straży Granicznej w zakresie ochrony lotnictwa w: Żukowski, 2012, s. 87–91.
42 T.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.
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samolotu. Jak bowiem wskazują badania zdarzenia, w wyniku których one powstają są w większości 
konsekwencją błędów ludzkich (szerzej: Vandel, 2004). Dlatego tak istotne jest wdrażanie przez 
agentów handlingowych zasad no blame culture czy też just culture43, opartej na przekazywaniu 
informacji w drodze raportowania o danym zdarzeniu, mającym wpływ na bezpieczeństwo, bez 
obawy poniesienia z tego tytułu konsekwencji, np. utraty zatrudnienia44. Nie można zapominać, 
że wypadki, do których dochodzi na płycie lotniska wiążą się również z uszkodzeniem ciała i roz-
strojem zdrowia, co wyłącza pracowników na dłuższy czas z możliwości świadczenia pracy.

5. Choroby zawodowe pracowników obsługi naziemnej

Praca na płycie i związane z nią czynniki szkodliwe mogą wiązać się z wystąpieniem w dłuż-
szym czasie chorób zawodowych. Choroba zawodowa została zdefiniowana w art. 2351 k.p. 
jako choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, której wystąpienie można powiązać 
z warunkami pracy, spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących 
w środowisku pracy albo związana ze sposobem wykonywania pracy. Choroba zawodowa musi 
być ujęta jako taka w wykazie, który obejmuje również okres, w którym wystąpienie udokumen-
towanych objawów chorobowych upoważnia do jej rozpoznania45. W przypadku pracowników 
obsługi naziemnej można wskazać na choroby związane z narządem ruchu oraz choroby zwią-
zane z trwałym ubytkiem słuchu. Zagrożeni tym pierwszym schorzeniem są przede wszystkim 
pracownicy, którzy zajmują się obsługą bagażu. Pracownicy ci stanowią niejako „łącznik” pomię-
dzy zautomatyzowanymi systemami do transportu bagażu. Często muszą pracować w pozycji 
pochylonej przy ładowaniu bagażu w luku bagażowym samolotu lub przekładając bagaże z wóz-
ków na taśmociągi. Nie można zapominać, że czynności te wykonywane są często w trudnych 
warunkach pogodowych (od silnie operującego słońca w lecie po mroźne wiatry w zimie). Należy 
zauważyć również, że bagaże dopuszczane do przewozu w tradycyjnych liniach lotniczych mogą 
mieć wagę do 32 kg, co przekracza dopuszczalną masę określoną w § 13 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych jako limit dla pracy stałej46. 

Zwiększona wypadkowość w zakładzie pracy wiąże się z obowiązkami po stronie pracodawcy, 
który musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie począwszy od udzielenia pierwszej pomo-
cy, aż do powołania odpowiedniego zespołu powypadkowego. Artykuł 234 k.p. zobowiązuje go 
również do zgłoszenia wypadku do właściwego okręgowego inspektora pracy. Nie można zapo-
minać o obowiązkach zgłoszenia niektórych zdarzeń do Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 135 prawa lotniczego.

Pracownicy z tytułu wypadku przy pracy lub nabycia choroby zawodowej mają uprawnienia 
do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych47. Wśród nich można wskazać między 
innymi zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy czy jednorazowe 

43 Jest to główny element tzw. kultury bezpieczeństwa (safety culture).
44 Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w których zdarzenie zostało spowodowane na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Zob. Łuczak, 
2016, s. 200; Polkowska, 2013, s. 39.
45 Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych; t.j. Dz.U. 2013, poz. 1367.
46 Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313 z późn. zm.
47 T.j. Dz.U. 2015, poz. 1242 z późn. zm.
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odszkodowanie. Pracownik może również dochodzić od pracodawcy odszkodowania, jednakże 
dopiero po rozpatrzeniu jego roszczeń na gruncie wskazanej ustawy48. Nie można jednak przy-
jąć, że agent handlingowy będzie mógł pokryć roszczenia pracowników z obowiązkowego ubez-
pieczenia OC, do którego posiadania zobowiązany jest na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz insty-
tucji zapewniających służby żeglugi powietrznej49. Ubezpieczenie to bowiem pokrywa jedynie 
roszczenia osób trzecich w zakresie szkód polegających na uszkodzeniu ciała lub zniszczeniu 
mienia związanym z działalnością agenta handlingowego.

IV. Podsumowanie
W artykule przedstawiono zagadnienia odnoszące się tak do bezpieczeństwa pracowników 

obsługi naziemnej w rozumieniu safety, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy. Przywołano regulacje 
prawne odnoszące się zarówno do jednego, jak i do drugiego obszaru. Uznać należy, że odnośnie 
do bezpieczeństwa w obszarze obsługi naziemnej wiele kwestii wciąż pozostaje nieuregulowa-
nych. Dlatego też branża opiera się na przepisach tworzonych przez pozarządową organizację 
handlową IATA. Być może sytuacja zmieni się w przypadku wejścia w życie nowego rozporzą-
dzenia bazowego tworzącego system EASA. Natomiast podstawą prawną dla BHP w działalności 
handlingowej są głównie przepisy kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do niego. Pomimo 
istnienia dwóch reżimów prawnych – jednego odnoszącego się do bezpieczeństwa (safety), dru-
giego zaś – dotyczącego BHP – wydaje się, że wzajemnie się one przenikają. Nie można bowiem 
uznać, jak wynikałoby to z podręcznika zarządzania bezpieczeństwem ICAO, że możliwym jest 
w każdym przypadku wytyczenie linii demarkacyjnej pomiędzy bezpieczeństwem lotnictwa oraz 
bezpieczeństwem pracownika obsługi naziemnej. Poza tym, w regulacjach odnoszących się do 
bezpieczeństwa lotnictwa można odnaleźć wiele regulacji odnoszących się bezpośrednio do bez-
pieczeństwa pracowników, ponieważ to od nich także ono zależy.
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Streszczenie
Zamachy w Brukseli 22 marca 2016 r. to jedno z wydarzeń, które długo pozostaną w pamięci jako 
brutalny atak terrorystyczny uderzający nie tylko w społeczność Belgii, lecz także Europy i świata. 
Artykuł jest próbą analizy zamachu na lotnisku Zaventem z perspektywy jurydycznej. Na wstępie 
przedstawiono krótko okoliczności zamachu, a następnie szczegółowo omówiono pojęcie terrory-
zmu w oparciu o szereg aktów prawnych, w tym kodeksu karnego Belgii. Główną część opraco-
wania stanowi zaś obszerne studium prawnomiędzynarodowe, w którym poddano analizie traktaty 
odnoszące się do problematyki terroryzmu lotniczego włącznie z konwencją pekińską, która, jeśli 
wejdzie w życie, prawdopodobnie diametralnie zmieni system ochrony lotnictwa cywilnego przed 
zamachami. W artykule uwzględniono także ustawodawstwo unijne na czele z Decyzją ramową 
Rady 2002/475/WSiSW z dn. 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Całość za-
mykają rozważania o przyszłości ochrony lotnictwa cywilnego.

Słowa kluczowe: terroryzm; lotnictwo cywilne; Królestwo Belgii; aut dedere aut iudicare; jurys-
dykcja państw; ekstradycja.

JEL: K33

I. Wstęp
Świat wstrzymał oddech, kiedy 22 marca 2016 r. stolica Belgii stała się celem ataków terro-

rystycznych. Wybuchy miały miejsce na terenie międzynarodowego portu lotniczego Zaventem 
oraz stacji metra Maelbeek. 

Zdarzenie to wywołało panikę wśród mieszkańców kraju i całej Europy, tym bardziej że było 
ono jedynie ogniwem w łańcuchu wielu zamachów, które zorganizowano w krótkich odstępach 

* Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; e-mail: mateusz.w.osiecki@gmail.com.
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czasu w różnych częściach świata. W obliczu rosnącego zagrożenia na nowo rozgorzała dyskusja 
nad ochroną społeczeństwa światowego przed terroryzmem. Dyskusja ta nie mogła także ominąć 
środowisk prawniczych rozprawiających o skuteczności ochrony prawnej przed zagrożeniami ze 
strony terrorystów. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu wspomnianego ataku na port 
lotniczy w Brukseli z perspektywy prawa, zwłaszcza regulacji międzynarodowych i europejskich. 
Jego głównym celem zaś jest omówienie tego, jak funkcjonuje obecny system jurydycznej ochrony 
lotnictwa oraz wskazanie jakie kroki powinny być poczynione, aby go usprawnić.

II. Okoliczności zamachu
Pierwsze eksplozje miały miejsce w porcie lotniczym Zaventem. Około godziny 8.00 czasu 

lokalnego dwaj mężczyźni, Ibrahim el-Bakraoui i Najim Laachraoui, wysadzili się w tamtejszej 
hali odlotów. W wyniku zamachu zginęło 11 osób, a 76 odniosło obrażenia.  Towarzyszący zama-
chowcom Mohamed Abrini uciekł z lotniska zaraz po wybuchach. Mniej więcej godzinę później do 
eksplozji doszło w stacji metra Maelbeek, nieopodal budynków instytucji unijnych. Brat Ibrahima 
el-Bakraoui’ego, Khalid, wysadził się w drugim wagonie pociągu metra  zabijając 21 osób i raniąc 
ponad 100. Policja natychmiast wszczęła śledztwo, aby ująć Laachraoui’ego i pozostałe osoby. 
Ustalenia służb wskazały na powiązania sprawców z tzw. Państwem Islamskim (ISIS)1. Co wię-
cej, to właśnie zwolennicy i członkowie ISIS niedługo po zamachach publicznie wyrazili swoją 
radość z faktu, że stolicą Belgii wstrząsnęły zamachy, a także przyznali, że ich głównym celem 
było masowe morderstwo mieszkańców Brukseli (Dearden, 2016).

Zamachy stały się kolejnym sygnałem dla Europy i całego świata, że zagrożenie w po-
staci Państwa Islamskiego rośnie i zbiera coraz większe żniwo. Jednak każda z takich tragedii 
staje się także okazją do prawnej refleksji nad skutecznością systemu prawa wobec zagrożeń 
terrorystycznych. 

III. Terroryzm – próba definicji i odniesienie do zamachu
Lotnictwo cywilne od wielu dekad stanowi atrakcyjny cel dla ugrupowań terrorystycznych. 

Znamię „międzynarodowości” podróży lotniczych sprawia, że trwoga spowodowana przeprowadze-
niem ataku szybko dociera do znacznego grona ludzi, a rozgłos i efekt zastraszenia z nim zwią-
zane dodatkowo wpływają na przydatność celu (Aleksandrowicz i Liedel, 2010, s. 14). Jednakże, 
w ciągu ostatnich lat modus operandi sprawców nieco się zmienił. O ile jeszcze w latach 60. 
ubiegłego wieku czyn przeciwko lotnictwu cywilnemu niemalże utożsamiano z uprowadzeniem 
statku powietrznego, o tyle wiek XXI jest tym, w którym zamachowcy coraz częściej dokonują 
aktów terroryzmu na obszarze lotnisk (Liedel, 2003, s. 13–14). Międzynarodowy port lotniczy 
jest bowiem obiektem względnie łatwo dostępnym, a wywołanie eksplozji na jego terenie wiąże 
się często z ogromnymi zniszczeniami, a dalszej perspektywie – zakłóceniami w komunikacji 
lotniczej. I tak poza lotniskiem Zaventem, także inne porty w ostatnich latach stały się miejscem 
aktów terrorystycznych (Atatürk w Stambule – 2016 r., Jinnah w Karachi – 2015 r., Domodedovo 
w Moskwie – 2011 r. i in.).

Prowadząc rozważania o terroryzmie lotniczym, warto podjąć próbę zdefiniowania same-
go pojęcia „terroryzm”. Na wstępnie warto zaznaczyć, że trudno o jego precyzyjną uniwersalną 
1 Informacje o zamachach podane na podstawie kilku publikacji internetowych, m.in.: Yournish K. i in., 2016; Fioretti, 2016. 
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definicję, albowiem obecnie istnieje ich kilkaset (Aleksandrowicz, 2008, s. 20). Co więcej, akt pra-
wa międzynarodowego, który miał w założeniu tę definicję zawierać (Konwencja o zapobieganiu 
i karaniu terroryzmu podpisana w Genewie dnia 16 listopada 1937 r.) w ogóle nie wszedł w życie2. 
Pozostaje zatem odwołać się do kilku definicji przyjętych w innych umowach międzynarodowych, 
a także proponowanych przez doktrynę oraz zawartych w aktach prawa wewnętrznego.

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu przyjęta przez ZO ONZ 
9 grudnia 1999 r. (dalej: konwencja ONZ) definiuje czyn terrorystyczny jako „mający spowodować 
śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby cywilnej lub innej osoby nieuczestniczącej aktyw-
nie w działaniach wojennych w sytuacji konfliktu zbrojnego, jeśli celem takiego czynu wynikają-
cym bądź z jego charakteru, bądź z kontekstu w jakim jest popełniony, jest zastraszenie ludności 
albo skłonienie rządu lub organizacji międzynarodowej do dokonania lub zaniechania określonej 
czynności”3. Oprócz tego, do aktów terrorystycznych konwencja ONZ zalicza przestępstwa wy-
mienione w aktach prawnych wyliczonych w aneksie. 

Departament Obrony USA przyjmuje, że terroryzm to bezprawne użycie – lub groźba użycia 
– siły czy przemocy wobec osoby lub mienia, by wymuszać lub zastraszać rządy i społeczeń-
stwa, często dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy ideologicznych (Aleksandrowicz, 
2008, s. 20). 

Także regulacjom unijnym pojęcie terroryzmu nie jest obce. Wśród aktów prawa europejskie-
go tym, który szczegółowo reguluje kwestie tego zjawiska jest decyzja ramowa Rady 2002/475/
WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r (dalej: decyzja ramowa). Jej art. 1 za przestępstwa terrorystycz-
ne uznaje „zamierzone czyny, wskazane [w tymże artykule] w lit. a) – i), które ze względu na swój 
charakter i kontekst mogą wyrządzić poważne szkody krajowi lub organizacji międzynarodowej, 
gdy zostają popełnione w celu:
– poważnego zastraszenia ludności; lub
– bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania 

działania; lub
– poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyjnych, go-

spodarczych lub społecznych struktur kraju lub organizacji międzynarodowej”4. 
Wśród katalogu określonego we wspomnianych lit. a) – i) znajdują się czyny, takie jak ataki 

na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć czy wystąpienie rozległych zniszczeń obiektów 
rządowych lub obiektów użyteczności publicznej lub systemu transportowego.

W polskiej doktrynie terroryzm także jest szeroko dyskutowany. Wśród definicji sformułowanych 
przez rodzimych autorów do najbardziej kompleksowych należy ta podana przez M. Flemminga: 
„terroryzm to umyślne działanie stanowiące naruszenie prawa karnego i zmierzające w drodze 
aktów przemocy lub zagrożenia tymi atakami do zastraszenia organów państwa lub znacznych 
odłamów społeczeństwa oraz do wymuszenia określonego postępowania” (Flemming, 1996, 
s. 3). T. Aleksandrowicz (2008, s. 22) podkreśla także, że celem aktu terrorystycznego jest przede 
wszystkim wywoływanie określonego efektu i reakcji ze stron władzy i opinii publicznej, a nie po-
pełnienie przestępstwa per se (np. zabójstwa, uprowadzenia samolotu czy wysadzenia budynku).

2 Podpisały ją 24 państwa, ale tylko jedno (Indie) ją ratyfikowało; zob. Galicki, 2004.
3 Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 
1999 r. (Dz.U. 2004 Nr 263, poz. 2620).
4 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW) (Dz. Urz. WE 2002 L  164).
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Niezależnie od przyjętej definicji, można wymienić kilka cech wspólnych, które decydują czy 
dany czyn będzie nosił znamię terroryzmu. Są to:
1) użycie siły lub groźba jej użycia,
2) podjęcie działań niezgodnych z prawem,
3) realizacja określonych celów politycznych lub ideologicznych,
4) wywołanie strachu lub groźby,
5) oddziaływanie na podmioty, takie jak państwo czy organizacja międzynarodowa.

Ostatni element definicji jest szczególnie istotny, albowiem wielu ustawodawców właśnie na 
nim opiera różnicę pomiędzy przestępstwami z gatunku „terrorystycznych” a tymi innego rodzaju 
(o czym niżej). Zwrócił zresztą na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 2003 r. 
Zgodnie z jego treścią, celem sprawcy, aby w ogóle mówić o akcie terrorystycznym, powinno być 
wymuszenie określonych zachowań od władz państwowych lub społeczeństwa, a towarzyszyć mu 
mają pobudki ideologiczne czy polityczne. Sam zamiar wyrządzenia szkody jest w tym wypadku 
niewystarczający (Sacharczuk, 2011, s. 55). 

Nie ma zatem wątpliwości, że pod każdym względem atak na brukselski port lotniczy kwa-
lifikuje się jako czyn terrorystyczny. Zamachowcy bowiem faktycznie użyli siły (w postaci wywo-
łania eksplozji), czym spowodowali śmierć wielu osób cywilnych. Działanie ich wywołało także 
ogromne zniszczenia, a ludność nie tylko Belgii, lecz także całej Europy poczuła się zagrożona 
kolejnymi atakami. Co więcej, organizatorzy ataku działali z ramienia Państwa Islamskiego, które-
go głównym celem jest utworzenie kalifatu i prowadzenie polityki dżihadu w najbardziej skrajnej, 
narzucanej przez fundamentalistów islamskich, postaci – świętej wojny o panowanie islamu nad 
światem (Sacharczuk, 2011, s. 55). Działania ISIS są zatem jednoznacznie ukierunkowane prze-
ciwko członkom społeczności międzynarodowej, co dodatkowo przesądza o ich terrorystycznym 
charakterze.

Zamachy na terenie międzynarodowego portu lotniczego stanowiły także czyn o charakte-
rze terrorystycznym według belgijskiego prawa karnego. Otóż belgijski kodeks karny w zasadzie 
powtarza w swoim art. 137 §1 sformułowanie użyte w art. 1 decyzji ramowej w odniesieniu do 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym (zob. wcześniejszy paragraf). A dalej, w §§ 2 i 3 
kryminalizuje konkretne czyny i wskazuje, że te traktowane są jako „terrorystyczne” (o ile speł-
niają przesłanki z §1). Ustawodawca belgijski zatem wprowadza niejako podział na przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym i „pozostałe”. Ma to zresztą swoje uzasadnienie funkcjonalne: dla 
tych pierwszych przewidziano bowiem kary o wyższej górnej granicy ustawowego zagrożenia5. 
Oprócz zgodności z definicją z §1 art. 137 belgijskiego kodeksu karnego, czyn zamachowców 
wyczerpuje także znamiona przestępstwa określonego w §3 pkt 1 tegoż artykułu, tj. „zniszczenie 
lub znaczące uszkodzenie systemu transportowego skutkującego wywołaniem zagrożenia życia 
ludzkiego” [tłum. autora z jęz. francuskiego]. Czyn, jakiego dopuścili się terroryści 22 marca 2016 r. 
stanowi zatem w świetle prawa belgijskiego przestępstwo.

5 Swoistego podziału dokonuje także ustawodawca polski. W art. 115 §20 k.k. przestępstwo terrorystyczne definiowane jest jako czyn zabroniony 
zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1)  poważnego zastraszenia wielu osób, 
2)  zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zanie-

chania określonych czynności,
3)  wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także 

groźba popełnienia takiego czynu; szerzej: Aleksandrowicz, 2013, s. 563.
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W polskim kodeksie karnym brakuje przepisów, które expressis verbis karałyby za czyn znisz-
czenia systemu/infrastruktury transportowej takiej właśnie, jak port lotniczy. Podstawą do ewen-
tualnego wszczęcia postępowania przeciwko sprawcom mógłby być jednak przepis art. 163 k.k. 
Jego §1 brzmi następująco: „[k]to sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: […] eksplozji materiałów wybuchowych 
lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substan-
cji trujących, duszących lub parzących, […] podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”. Z kolei §2 stanowi, że „jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12” (Żylicz, 2011, s. 453).

Wobec zróżnicowania przepisów karnych odnoszących się do czynów o charakterze terro-
rystycznym w poszczególnych ustawodawstwach, społeczność międzynarodowa czyni starania, 
aby sprawców zamachów traktować jednakowo, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Służą 
temu przepisy prawnomiędzynarodowe, o których szerzej w kolejnym rozdziale. 

IV. Społeczność międzynarodowa wobec terroryzmu lotniczego
Po wstępnej analizie zjawiska i jego umiejscowieniu w kontekście jurydycznym, warto bliżej 

przyjrzeć się regulacjom poświęconym stricte terroryzmowi lotniczemu i ich odniesieniu do przy-
padku zamachów w Brukseli.

Jak słusznie podkreśla K. Liedel, za przejawy „terroryzmu lotniczego” należy uznać wszelkie 
akty terroryzmu skierowane przeciwko żegludze powietrznej i zagrażające jej bezpieczeństwu 
(Liedel, 2003, s. 12)6. Jak wspomniano wcześniej, „paleta” takich aktów stale się poszerza i to 
nie tylko ze względu na zmianę modus operandi sprawców, lecz także rozwój technologiczny. 
Społeczność międzynarodowa, głęboko zaniepokojona wzrostem zagrożenia ze strony grup ter-
rorystycznych, podejmowała w ciągu ostatnich dekad wiele starań, aby zapewnić maksymalną 
możliwą ochronę (także na poziomie jurydycznym) pasażerom samolotów cywilnych. Efektem tych 
działań, podejmowanych przede wszystkim na forum Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO), jest wypracowanie umów międzynarodowych składających się na system 
tokijsko-hasko-montrealsko-pekiński, do których zaliczają się: 
1) Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie stat-

ków powietrznych sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (dalej: konwencja tokijska);
2) Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi sporządzona 

w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (dalej: konwencja haska);
3) Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu 

lotnictwa cywilnego sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (dalej: konwencja 
montrealska lub konwencja);

6 Należy przy tym dodać, że pojęcie „żeglugi powietrznej” powinno być rozumiane tutaj wąsko – jako wykonywanie lotów i wszystkich aspektów tech-
nicznym z nimi związanych. Natomiast samo zagadnienie ochrony lotnictwa, np. przed atakami terrorystycznymi, zaliczyć można do kwestii związanych 
z żeglugą powietrzną sensu largo. Por: Żylicz, 2011, s. 201–202. 
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4) Protokół w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących 
międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu sporządzony w Montrealu dnia 24 grudnia 1988 r. 
(dalej: uzupełniający protokół montrealski lub protokół uzupełniający)7;

5) Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów dotyczących międzynarodowego lotnictwa 
cywilnego sporządzona dnia 10 września 2010 r. w Pekinie (dalej; konwencja pekińska); 

6)  Protokół uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami po-
wietrznymi z 1970 r., sporządzony w Pekinie dnia 10 września 2010 r. (dalej: protokół pekiń-
ski); oraz 

7) Protokół zmieniający Konwencję w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popeł-
nionych na pokładzie statków powietrznych sporządzony w Montrealu dnia 4 kwietnia 2014 r. 
(dalej: protokół montrealski).
Ze względu na przedmiot regulacji, na potrzeby niniejszego artykułu analizie poddane zosta-

ną jedynie konwencja montrealska, uzupełniający protokół montrealski oraz konwencja pekińska. 
Ten ostatni akt (podobnie jak protokół pekiński i protokół montrealski) nie ma mocy obowiązującej, 
albowiem nie uzyskał jeszcze (stan na marzec 2016 r.) wymaganej liczby ratyfikacji8.

Jak sama nazwa wskazuje, uzupełniający protokół montrealski przede wszystkim ma zadanie 
zapewnić ochronę pasażerom wobec aktów przemocy, do których dochodzi na terenie lotnisk po-
przez dodanie stosownych przepisów do konwencji. Obecnie jego stronami są 174 państwa, w tym 
Belgia i Polska9. W myśl art. I protokołu uzupełniającego zarówno jego treść, jak i tekst konwencji 
powinny być czytane i interpretowane jako jeden akt prawny między stronami obu traktatów. I tak 
art. 1 ust.1 bis konwencji stanowi, że „[p]opełnia przestępstwo każda osoba, która bezprawnie 
i umyślnie, używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni, […] dokonuje aktu przemo-
cy skierowanego przeciwko osobie w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo 
cywilne, który to akt powoduje lub może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć tej 
osoby […] jeśli taki czyn zagraża lub może zagrozić bezpieczeństwu w tym porcie lotniczym”10. 
Z brzmienia przepisu wynika jednoznacznie, że zamachowcy, popełniając akt terrorystyczny na 
terenie lotniska Zaventem, dopuścili się przestępstwa także z perspektywy prawa międzynaro-
dowego. Co więcej, kryminalizacją objęte jest także współdziałanie z osobami, które popełniają 
powyższe przestępstwo, a wynika to z art. 2 konwencji. W praktyce oznacza to, że niezależnie 
od tego, do jakiego kraju będącego stroną konwencji udałby się Mohamed Abrini (towarzyszący 
zamachowcom-samobójcom) lub inne osoby, które współdziałały z Ibrahimem el-Bakraoui i Najimem 
Laachraoui w ataku, to prawdopodobnie organy ścigania w danym państwie rozpoczęłyby ich 
poszukiwanie. Otóż zgodnie z art. 5 ust. 2 bis konwencji każde państwo-strona powinno podjąć 
wszelkie kroki, aby ustanowić swoją jurysdykcję w stosunku do przestępstwa (włączając w to atak 
bombowy na obszarze lotniska, a także współdziałanie weń), jeśli domniemany sprawca znajduje 

 7 Warto przy tym dodać, że przestępstwa wymienione w konwencji haskiej, konwencji montrealskiej, oraz uzupełniającym protokole montrealskim są 
kwalifikowane przez konwencję ONZ jako „terrorystyczne”, co wynika z aneksu doń.
 8 Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego sporządzona dnia 10 września 2010 r. w Pekinie 
(Dokument ICAO nr 9960), lista stron. Pozyskano z: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Beijing _Conv_EN.pdf (17.11.2016).
 9 Protokół w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu sporządzo-
ny dnia 24 grudnia 1988 r. w Montrealu (Dokument ICAO 9518), lista stron. Pozyskano z: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/
VIA_EN.pdf (17.11.2016).
10 Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający 
Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 
1971 r., sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r. (Dz.U. 2006 Nr 48, poz. 348). 
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się na jego terytorium, a państwo to nie dokonało jego ekstradycji11. Dalej, w ust. 3 dodano, że 
podjęte działania nie wykluczają stosowania jurysdykcji karnej. Artykuł 6 z kolei zawiera określone 
przepisy proceduralne związane z postępowaniem przeciwko osobie podejrzanej. 

Swoisty „rdzeń” konwencji stanowią przepisy art. 8 odnoszącego się do ekstradycji. Nakłada 
on w ust. 1 obowiązek włączenia wszystkich przestępstw wymienionych w konwencji do istnieją-
cych oraz przyszłych umów ekstradycyjnych zawartych między państwami-stronami oraz uznania 
ich za uzasadniające ekstradycję. Co więcej, przestępstwa te nie mogą być wyłączone z ekstra-
dycji w stosowanych przyszłych umowach między państwami (Żylicz, 2011, s. 455). Jednakże 
w przypadku braku takiej umowy bilateralnej, nie istnieje obowiązek zawarcia takowej, a jedynie 
uprawnienie do uznania konwencji za podstawę prawną ekstradycji, jeśli stosowny wniosek zo-
stanie złożony  przez państwo domagające się ekstradycji (ust. 2 art. 8). Ekstradycja oczywiście 
nie jest wymagana, albowiem to państwo pobytu sprawcy decyduje samo czy go wydać, czy we 
własnym zakresie przeprowadzić przeciwko niemu postępowanie karne, co wynika z art. 7 kon-
wencji. Nie oznacza to jednak, że sprawca będzie automatycznie postawiony w stan oskarżenia 
w wypadku jego niewydania.  Ciekawe jest to, że na konferencji montrealskiej, podczas której 
opracowywano treść traktatu, państwem postulujących wprowadzenie przepisów o obligatoryj-
nym postawieniu sprawcy w stan oskarżenia był Izrael. Obecna treść konwencji została jednak 
przegłosowana (Abeyratne, 2010, s. 244). 

Postanowienia powyższe wiążą się bezpośrednio z zasadą aut dedere aut iudicare stanowiącą 
rozwiązanie kompromisowe pomiędzy koniecznością wydania sprawcy (lub domniemanego spraw-
cy) w drodze ekstradycji państwu, na którego terytorium doszło do zamachu a pozostawieniem go 
do osądzenia władzom tego, na terytorium którego się znajduje (Aleksandrowicz, 2008, s. 109). 
Zasada aut dedere aut iudicare jest pewnym zobowiązaniem alternatywnym wypływającym za-
wsze z treści stosowanego traktatu dotyczącego zwalczania określonych przestępstw. Głównym 
celem twórców takich traktatów jest doprowadzenie do związania się jego postanowieniami przez 
wszystkie państwa świata, tak aby sprawca lub domniemany sprawca czynu, niezależnie od tego, 
w jakim państwie się znajduje, poniósł odpowiedzialność karną. Warto przy tym dodać, że wielu 
autorów rezygnuje ze stawiania znaku równości między pojęciami aut dedere aut iudicare i „jurys-
dykcja uniwersalna”, pomimo że są one pokrewne. Aut dedere aut iudicare bowiem jest oparta na 
odpowiednich postanowieniach traktatów, a więc stosować się doń mają jedynie państwa będące 
ich stronami. Natomiast jurysdykcja uniwersalna, jako zasada wypływająca z prawa zwyczajo-
wego, wiąże wszystkie państwa, niezależnie od istnienia stosownych postanowień traktatowych 
(Ostropolski, 2008, s. 41). 

A zatem los zamachowców, którzy dokonali ataków na terenie brukselskiego lotniska w du-
żej mierze zależałby od sytuacji państwa, w którym by przebywali. Zakładając, że nie związane 
byłoby ono z Belgią umową o ekstradycję i nie zdecydowałoby się na ekstradycję na wniosek 
Królestwa Belgii, samo musiałoby ustanowić jurysdykcję wobec sprawców. W praktyce mogłoby 
11 Konwencja (podobnie jak inne akty wyliczone w tym subtytule) nie definiuje pojęcia „domniemany sprawca” (alleged offender). Kwestia użycia tego 
sformułowania w tekście aktu może wydawać się zresztą problematyczna, albowiem w wielu systemach także prawo wewnętrzne takiej decyzji nie podaje. 
Przy interpretowaniu tego pojęcia można jednak posiłkować się definicjami zawartymi w innych traktatach, np. Konwencji o zapobieganiu przestępstwom 
i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom sporządzonej w Nowym 
Jorku 14 grudnia 1973 r (dalej: konwencja nowojorska). Konwencja nowojorska w art. 1 ust. 2 stanowi, że „przypuszczalny sprawca” „oznacza osobę, 
przeciwko której istnieją wystarczające dowody pozwalające na wstępne ustalenie, że popełniła ona albo brała udział w popełnieniu [określonych prze-
stępstw]”. O ile w polskim tekście tej konwencji (załącznik do nr Dz.U. 1983 Nr 37, poz. 168) przyjęto właśnie sformułowanie „przypuszczalny sprawca”, 
to jednak można je traktować jako synonimiczne względem „domniemany sprawca”, albowiem w oryginalnym brzmieniu zarówno konwencji nowojorskiej, 
jak i wszystkich aktów omawianych w niniejszym subtytule obecne jest jedno i to samo wyrażenie alleged offender.
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to oznaczać, że upłynęłoby bardzo dużo czasu zanim sprawcy ataków stanęliby przed sądem, 
a ewentualna kwestia ich wydania mogłaby stać się przyczyną sporu pomiędzy państwami, tym 
bardziej że przestępstwa terrorystyczne noszą często znamię „upolitycznienia” (Aleksandrowicz, 
2008, s. 113), natomiast większość traktatów odnoszących się do ekstradycji sprawców zamachów 
terrorystycznych (włączając w to konwencję montrealską i protokół uzupełniający) nie nakazuje, 
aby wyłączyć przestępstwa przeciwko lotnictwu cywilnemu z katalogu „przestępstw o charakterze 
politycznym” (Abeyratne, 2007, s. 247). Skutecznie może to blokować ekstradycję sprawcy, a co 
za tym idzie – jego ukaranie. Wiele państw respektuje bowiem zasadę niewydawania sprawców 
przestępstw politycznych w związku z instytucją azylu terytorialnego (Ziemblicki, 2010, s. 138); 
gdyby zatem zamachowcy „odpowiednio” wybrali miejsce swojego pobytu, mogliby potencjalnie 
uchronić się przed jurysdykcją państwa zainteresowanego ich ukaraniem.

Wspomniane kwestie stały zresztą u podstaw sporu między Libią a Wielką Brytanią i Stanami 
Zjednoczonymi dotyczącego jurysdykcji nad sprawcami zamachu terrorystycznego nad Lockerbie 
21 grudnia 1988 r. Kiedy to samolot linii lotniczych Pan Am wykonywał rejs z londyńskiego lotniska 
Heathrow do Nowego Jorku. Gdy przelatywał nad szkockim miasteczkiem Lockerbie, na jego po-
kładzie doszło do eksplozji bomby, która strąciła samolot i spowodowała śmierć wszystkich osób 
na pokładzie oraz kolejnych jedenastu na ziemi. Właściwe organy Wielkiej Brytanii i USA postawiły 
sprawców – dwóch obywateli libijskich – w stan oskarżenia i domagały się ich wydania właśnie 
przez Libię. Wobec braku stosownych umów ekstradycyjnych wiążących państwa, Libia powołała 
się na wspomniany wcześniej art. 7 konwencji i sama podjęła wobec sprawców postępowania 
karne. Mimo tego zarówno Wielka Brytania, jak i USA wywierały naciski na rząd w Trypolisie, aby 
ten zgodził się na ekstradycję. Libia wniosła zatem do MTS inter alia o orzeczenie, że całkowicie 
wypełniła swoje zobowiązania wynikające z konwencji oraz naruszaniu przez Stany Zjednoczone 
i Wielką Brytanię zobowiązań ciążących nań na podstawie przepisów konwencji. Ostatecznie 
MTS orzekł, że Libia niezależnie od postanowień konwencji była zobowiązana wydać sprawców 
na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 748 (1992) wydanej na podstawie rozdziału VII Karty 
NZ nakazującej Libii zachowanie się zgodnie z żądaniami Wielkiej Brytanii i USA. Jako że zobo-
wiązania państw wynikające z Kart NZ mają pierwszeństwo przed tymi zawartymi w traktatach, 
Libia na postanowienia konwencji nie mogła się skutecznie powoływać12. 

Usprawnieniu mechanizmów przewidzianych przez konwencję montrealską i protokół uzu-
pełniający ma służyć konwencja pekińska. Jej postanowienia mogą mieć znaczący wpływ na 
zwiększenie ochrony jurydycznej zarówno ze względu na rozszerzenie zakresu przestępstw 
przeciwko lotnictwu cywilnemu, jak i zmiany w przepisach odnośnych do ekstradycji, tym bardziej 
że w założeniu ma ona „zastąpić” obecnie obowiązującą konwencję montrealską. Oczywiście 
o wprowadzeniu rzeczonych usprawnień zadecyduje to czy traktat w ogóle wejdzie w życie. 

Wspomniana szeroka kryminalizacja czynów widoczna jest chociażby w przepisach art. 1 
ust. 3, który za przestępstwo uznaje także groźbę popełnienia czynu (w tym ataku bombowego na 
terenie lotniska) lub bezprawnego i umyślnego spowodowania, że ktokolwiek taką groźbę otrzy-
muje. Dalej ust. 4 kryminalizuje także sprawstwo polecające i kierownicze. Gdyby więc konwencja 
pekińska obowiązywała, państwa nią związane winne byłyby podjąć działania zmierzające do 
ścigania nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w zamachy w Brukseli, lecz także i osób 

12 Za porozumieniem stron sporu sprawa została usunięta z listy spraw Trybunału 10 września 2003 r.; szerzej: Marcinko 2008, s. 320–326. 
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kierujących ich działaniami. Ust. 5 zaś stanowi jurydyczny fundament pociągania do odpowiedzial-
ności grup i siatek terrorystycznych, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do popełniania 
przestępstw przeciwko lotnictwu cywilnemu. Mógłby on zatem stanowić podstawę do osądzenia 
osób związanych z Państwem Islamskim, które, w celu wsparcia ogólnego celu działania tejże 
organizacji, były zaangażowane w zamachy na lotnisku Zaventem.

Zasadniczą zmianą, jaką wprowadzić ma konwencja pekińska jest expressis verbis wyklucze-
nie z kręgu przestępstw politycznych tych czynów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego – stanowi o tym jej art. 13, zgodnie z którym „wniosek o ekstradycję lub o udzielenie 
wzajemnej pomocy prawnej złożony w związku z takim przestępstwem nie może zostać odrzucony 
wyłącznie na tej podstawie, że dotyczy przestępstwa politycznego lub przestępstwa związanego 
z przestępstwem politycznym albo przestępstwa inspirowanego motywami politycznymi” [tłum. 
autora z jęz. angielskiego]13. Jest to kwestia bezpośrednio związana z szeroką ochroną zapew-
nioną ofiarom zamachów terrorystycznych (Gill i Piera, 2014, s. 203–204). Dzięki niej in principio 
sprawcy lub domniemani sprawcy zamachów nie powinni korzystać z prawa azylu w państwach, 
które staną się stronami konwencji pekińskiej, co powinno wpłynąć na uproszczenie domagania 
się ekstradycji przez państwo zamierzające ukarać zamachowców. Skuteczność tego mechani-
zmu zależy jednak w dużej mierze od liczby ratyfikacji traktatu. O uniwersalnym zastosowaniu 
konwencji, a zatem i efektywności w ściganiu sprawców zamachów możemy mówić dopiero wte-
dy, gdy przepisy mają zasięg globalny. Wielu autorów wskazuje, że ograniczona liczba ratyfikacji 
jest przyczyną właśnie słabszej skuteczności obecnie obowiązującej konwencji montrealskiej 
i innych podobnych aktów. Kilka państw będących członkami ICAO do tej pory się nimi nie zwią-
zało (Abeyratne, 2010, s. 245). 

V. Działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej
Walka z terroryzmem lotniczym jest także jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jej 

realizacja stanowiła element dawnego III filaru Unii, tj. współpracy policyjnej i sądowej w spra-
wach karnych (Craig i de Burca, 2011, s. 923). Jednym z narzędzi jurydycznych wydawanych 
w ramach III filaru była wspomniana decyzja ramowa. I choć od czasu wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego decyzje ramowe jako akty prawne już nie są wydawane, to póki stosowna dyrektywa, 
rozporządzenie lub decyzja w tożsamej materii nie wejdą w życie, nadal powinny być stosowane 
(Barcz, 2012, s. 57). Sam akt prawny, jak podkreślają T. Aleksandrowicz i K. Liedel (2010, s. 56), 
przyjmuje rozwiązania nowatorskie, albowiem nie tylko wprowadza odrębną od tych zawartych 
w konwencjach definicję aktu terrorystycznego, lecz także określa znamiona konstytutywne czynu 
terrorystycznego, które odróżniają go od przestępstwa pospolitego.

Wspomniana decyzja ramowa za przestępstwo w art. 1 uznaje „spowodowanie rozległych 
zniszczeń […] obiektów użyteczności publicznej, systemu transportowego, […] miejsca publicz-
nego lub mienia […], mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne stra-
ty gospodarcze”14. Jako że decyzja ramowa, podobnie jak dyrektywy, wiąże wszystkie państwa 
członkowskie (przynajmniej do czasu jej zmiany lub uchylenia), zamach na terenie brukselskiego 

13 Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów związanych z międzynarodowym lotnictwem cywilnym, sporządzona w Pekinie dnia 10 września 
2010 roku, dokument ICAO nr 9960. Pozyskano z: http://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf (26.11.2016). 
14 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW) (Dz. Urz. WE 2002 L  164).
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lotniska stanowi czyn przestępny, którego ściganiem powinno być zainteresowane każde państwo 
członkowskie. Art. 9 ust. 1 jest zaś podstawą do określenia jurysdykcji konkretnego państwa człon-
kowskiego w stosunku do tego czynu. Generalnie na mocy tego przepisu ustanowić jurysdykcję 
może państwo członkowskie:
1) na terytorium którego przestępstwo zostało popełnione;
2) w którym statek powietrzny, na pokładzie którego popełniono czyn jest zarejestrowany;
3) pod którego banderą jest statek wodny, na pokładzie którego popełniono przestępstwo;
4)  którego sprawca jest obywatelem albo rezydentem;
5) przeciwko którego obywatelom i instytucjom popełniono przestępstwo.

Każde natomiast z państw członkowskich może ustanowić jurysdykcję, gdy czyn został po-
pełniony przeciwko instytucjom unijnym (Lech, 2014, s. 170). 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, łatwo dostrzec, że Belgia wg decyzji ramowej miała 
pełne prawo do ustanowienia swojej jurysdykcji, albowiem to na jej terytorium doszło do zamachu. 
Co więcej, wszyscy trzej zamachowcy posiadali belgijskie obywatelstwo, co dodatkowo świadczy 
o właściwości Królestwa Belgii do podjęcia stosownych działań. Fakt, że dwaj ze sprawców po-
pełnili samobójstwo raczej nie ma w tej kwestii znaczenia15. Z uwagi na to, że w atakach zginęło 
wiele osób o obywatelstwie innym niż belgijskie, potencjalnie także i te państwa, o ile są członkami 
UE, mogą na podstawie decyzji ramowej ustanowić swoją jurysdykcję. Obecnie jednak to właśnie 
Belgia jest tym państwem, które wykonuje większość czynności związanych z jurysdykcją. Sytuacja 
ta może się zmienić, jeśli któraś z osób powiązana z zamachowcami zostanie odnaleziona na 
terytorium innego państwa członkowskiego UE. Wówczas państwa mogłyby na podstawie ust. 2 
art. 9 podjąć wspólną decyzję w przedmiocie tego, które ma ścigać sprawcę. Stosowne kryteria 
wyboru są również zawarte w tym przepisie. Niestety, biorąc pod uwagę, że w dużej mierze są 
one powtórzeniem tych, które wymieniono w poprzednim ustępie, ich wykorzystanie może w rze-
czywistości nie ułatwić sprawy dyskutującym państwom. 

Obecnie trwają prace nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, która w założeniu 
ma zastąpić decyzję ramową 2002/475/JHA w sprawie zwalczania terroryzmu. Choć w projekcie 
dyrektywy wiele postanowień zawartych w decyzji ramowej jest powtórzonych, to jednak akt ten 
wprowadzić ma kilka nowych rozwiązań, m.in.:
– odpowiedzialność osób prawnych, na rzecz których dokonano przestępstwa;
– ustanowienie jurysdykcji przez państwo członkowskie, na terytorium którego ustanowiona 

jest osoba prawna, na rzecz której popełniono przestępstwo;
– karalność publicznego prowokowania do popełnienia przestępstw terrorystycznych, szkolenia 

kogoś w podejmowaniu działań zmierzających do popełnienia przestępstw terrorystycznych, 
umyślnego udziału w takim szkoleniu oraz odbycia podróży w celu popełnienia przestępstwa 
terrorystycznego i in.16.

15 W tekście decyzji ramowej użyte zostało wprawdzie sformułowanie „ sprawca jest obywatelem”, co mogłoby sugerować, że państwu członkowskiemu 
nie przysługuje jurysdykcja, jeśli, ze względu na śmierć w zamachu, sprawca obywatelem „był”. Niemniej jednak nie wydaje się, aby celem ustawodawcy 
było pozbawienie możliwości państw członkowskich podjęcia działań, aby jurysdykcję ustanowić, zwłaszcza gdy np. obywatel któregoś z nich popełnił 
czyn, ale na terytorium innego państwa.
16 Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej Decyzję Ramową Rady 2002/475/JHA 
w sprawie zwalczania terroryzmu. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/
docs/20151202_directive_on_combatting_terrorism_en.pdf (28.11.2016). 
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Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że celem prawodawcy jest przede wszystkim 
rozszerzenie ochrony obywateli Unii przeciwko czynom terrorystycznym, w tym takich, które po-
dejmowane są na rzecz osób prawnych, które w rzeczywistości mogą być zaangażowane we 
wspieranie i finansowanie światowego terroryzmu. Jednakże propozycja dyrektywy znacząco 
 ingeruje w ustawodawstwo karne poszczególnych państw członkowskich, a więc jej wprowadze-
nie jest raczej kwestią dość odległej przyszłości. 

VI. Uwagi końcowe
Lotnictwo cywilne, choć słusznie uchodzi za niezwykle bezpieczny środek transportu, nadal 

pozostaje celem ataków terrorystycznych, czego dowodzi właśnie niedawny przypadek zamachu 
na lotnisko Zaventem. Społeczność międzynarodowa już dawno postawiła sobie za cel walkę 
z terroryzmem i jednym z jej elementów jest wprowadzanie rozwiązań prawnych, które mogłyby 
zapewnić skuteczną ochronę przed atakami. Niestety, walka ta przypomina nieco wyścig państw 
świata z grupami terrorystycznymi, które stosują coraz to nowe metody. Niezbędne jest zatem, 
aby społeczność międzynarodowa do maksimum zwiększyła starania o wprowadzenie odnośnych 
regulacji oraz aby w każdym państwie jednakowo restrykcyjnie podchodzono do sprawców za-
machów. Nie chodzi tu tyle o penalizację czynów, albowiem większość ustaw karnych przewiduje 
surowe sankcje za popełnienie przestępstw uderzających w lotnictwo cywilne, ile o współpracę w 
postawieniu sprawców przed sądem. Niejednokrotnie bowiem czują się oni bezkarni, gdy znajdą 
azyl w określonym państwie, które odmawia ich ekstradycji z przyczyn czysto politycznych. Osoby 
odpowiedzialne za zamachy w Brukseli tylko wtedy zostaną ujęte i osądzone, jeśli cała społecz-
ność międzynarodowa będzie miała w tym interes. Dlatego też jako priorytet należy potraktować 
ratyfikację konwencji pekińskiej, która przewiduje niezwykle szeroką ochronę przed zamachami, 
rozciągając odpowiedzialność także na osoby powiązane z siatkami terrorystycznymi, nie jedynie 
z indywidualnymi sprawcami. Ponadto, z uwagi na ustanowienie zakazu odmowy ekstradycji na 
podstawie przyczyn czysto politycznych, neguje ona możliwość uzyskania azylu przez sprawców 
czynu. Powyższe cele zostaną jednak osiągnięte dopiero wówczas, gdy do konwencji pekińskiej 
przystąpi większość państw świata. Jako że obecna liczba stron jest niewielka, na efekt ów zde-
cydowanie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. 

Pozytywnie należy ocenić staranie Unii o wprowadzenie dyrektywy mającej zastąpić wspo-
mnianą decyzję ramową. Takowy akt byłby bowiem skutecznym narzędziem w walce z terrory-
zmem o tyle, że zakłada surową odpowiedzialność osób prawnych oraz organizacji zrzeszających 
terrorystów za uczestnictwo w zamachach. Wejście w życie dyrektywy skutkowałoby ukróceniem 
praktyk jednostek, które wspierają i finansują światowy terroryzm, czyniąc go tym samym silniej-
szym. Obecność komórek organizacji, takich jak ISIS, na terenie Europy jest faktem, a walka 
z nimi także w sferze prawnej może być dla nich silnym ciosem czyniącym lotnictwo cywilne na 
Starym Kontynencie i całym świecie jeszcze bezpieczniejsze. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zamach z 22 marca 2016 r. stanie się bodźcem dla społecz-
ności międzynarodowej do podjęcia jeszcze większych starań na rzecz obrony ludzkości przed 
terroryzmem.
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Streszczenie
Artykuł dotyczy integracji bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa 
cywilnego. Autor przedstawia podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w organizacjach 
międzynarodowych i w Polsce. Charakteryzuje elementy bezzałogowego systemu powietrznego 
i możliwości jego wykorzystania. Przedstawia proces kształtowania się ram prawnych unijnego 
systemu funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych oraz uwarunkowania i perspek-
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JEL: L93, L98

I. Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia

Na wstępie należy stwierdzić, że mimo powszechności wykorzystania statków powietrznych 
wykonujących loty bez pilota na pokładzie nie została zdefiniowana, i nie jest powszechnie sto-
sowana, jednolita terminologia takiego statku ani nazwa funkcji osoby nim sterującej. Środowisko 
lotnicze, w tym międzynarodowe organizacje zajmujące się standaryzacją przepisów lotniczych, 
nie porozumiały się w kwestii jej ujednolicenia. Różnie też tłumaczy się na język polski teksty, 
w tym przepisy, regulujące budowę i wykorzystanie tego rodzaju statków powietrznych. Z tego 
powodu nie tylko w języku potocznym i na specjalistycznych forach internetowych, lecz także 
w publikacjach i oficjalnych dokumentach najważniejszych lotniczych organizacji międzynarodo-
wych (szerzej: Bujnowski, 2016, s. 74) spotkać można różną terminologię. W języku potocznym 
mówi się o bezpilotowcach, bezzałogowcach, ale najczęściej statek powietrzny wykonujący lot 
bez załogi na pokładzie to dron i to niezależnie od rozmiaru, przeznaczenia i sposobu sterowania 
nim (zdalnie przez operatora czy przez zaprogramowany wcześniej komputer pokładowy). 

Termin ten, przejęty z języka angielskiego od hałasu wydawanego przez silniki pierwszych 
UAS1, jest obecnie powszechnie – często zamiennie – używany w żargonie lotniczym, publi-
kacjach na temat bezzałogowych statków powietrznych i systemów, w których skład wchodzą. 
Określeniem tym posługują się również organizacje i władze lotnicze w informacjach kierowanych 
do ogółu społeczeństwa2. W publikacjach spotkać się można również z takimi określeniami, jak: 
1 Z ang. drone znaczy „truteń”. Internetowa encyklopedia PWN pod hasłem dron techn. podaje: bezzałogowy statek latający, przeważnie niewielkich 
rozmiarów, sterowany zdalnie lub poruszający się zgodnie z zaprogramowaną trajektorią. Pozyskano z: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/dron.html.
2 Określenie dron użyte zostało w deklaracji podpisanej na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 
wspólnie z EASA oraz ULC: Deklaracja Warszawska „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”. 
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statek powietrzny bez pilota (Pilotless aircraft), bezzałogowe wehikuły powietrzne (Unmanned 
Aerial Vehicles – UAV), powietrzne systemy bezzałogowe (Unmanned Aerial Systems – UAS) oraz 
systemy zdalnie sterowanego statku powietrznego (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS). 

Podobnie sprawa ma się z nazwą funkcji osoby zdalnie pilotującej statek powietrzny w lo-
cie – to w jednym przypadku pilot, a w innym operator – w zależności od organizacji lub kraju. 
W literaturze anglojęzycznej przyjęło się osobę zdalnie sterującą BSP określać pilotem, jako że 
cały proces sterowania statkiem powietrznym nazywa się pilotowaniem. W Polsce – to operator 
bezzałogowego statku powietrznego.

Poniżej przedstawiam krótki rys historyczny kształtowania się tego pojęcia i aktualną termino-
logię stosowaną w wiodących organizacjach międzynarodowych i polskich przepisach lotniczych.

1.1. Kształtowanie się terminologii bezzałogowych statków powietrznych i systemów

1.1.1. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Pojęcie statku powietrznego bez pilota (Pilotless aircraft) weszło do oficjalnej terminologii mię-
dzynarodowego lotnictwa cywilnego w 1944 r. za sprawą konwencji chicagowskiej, która w art. 8 
ustanowiła zasady przelotu statku powietrznego nadającego się do lotu bez pilota nad terytorium 
umawiającego się państwa. Nie zdefiniowała jednak samego pojęcia takiego statku. 

7 marca 2012 r., w 43 zmianie Załącznika 2 – Przepisy ruchu lotniczego, opublikowano de-
finicje zdalnie sterowanego statku powietrznego3, pilota zdalnie sterowanego statku powietrzne-
go4, obserwatora zdalnie sterowanego statku powietrznego5, stacji zdalnego sterowania statkiem 
powietrznym6 i systemu stacji zdalnego sterowania statkiem powietrznym7. Zdefiniowano również 
pojęcie operacji lotniczej przeprowadzanej w zasięgu widoczności wzrokowej8. W dokumentach 
roboczych ICAO UASSG9 i propozycji zmian SARPs10 do Załącznika 1011 przedstawionej we 
wrześniu 2012 r. używa się określenia operator zdalnie sterowanego statku powietrznego12, które 
różni się od opublikowanej kilka miesięcy wcześniej definicji w Załączniku 2 pilota zdalnie stero-
wanego statku powietrznego. 

Różnice w terminologii mogą wskazywać nie tyle na brak jednolitości w stosowaniu same-
go nazewnictwa, ile na poszukiwanie bardziej precyzyjnego określenia i ewolucję pojęcia oraz 
inne rozumienie wykonywanej funkcji przez osobę sterującą statkiem powietrznym w czasie lotu 
i sposobu/procedury wykonywania samego lotu. Tezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że ICAO 

 3 Zdalnie sterowany statek powietrzny (Remotely piloted aircraft – RPA). Bezzałogowy statek powietrzny, który jest pilotowany ze stacji zdalnego 
pilotowania statkiem powietrznym. 
 4 Pilot zdalnie sterowanego statku powietrznego (Remote pilot). Osoba upoważniona przez użytkownika do pełnienia obowiązków istotnych dla funk-
cjonowania zdalnie sterowanego statku powietrznego, która w należyty sposób steruje statkiem powietrznym w czasie jego lotu.
 5 Obserwator zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA observer). Wyszkolona i kompetentna osoba, wyznaczona przez operatora, która poprzez 
obserwację wzrokową zdalnie pilotowanego statku powietrznego pomaga pilotowi w bezpiecznym wykonywaniu lotu.
 6 Stacja zdalnego sterowania statkiem powietrznym (Remote pilot station – RPS). Element systemu zdalnie pilotowanego statku powietrznego, za-
wierającego wyposażenie umożliwiające zdalne pilotowanie statkiem powietrznym.
 7 System stacji zdalnego sterowania statkiem powietrznym (Remotely piloted aircraft system – RPAS). Zdalnie sterowany statek powietrzny, stacja 
zdalnego sterowania, wymagane łącza dowodzenia i sterowania oraz inne elementy określone w projekcie typu.
 8 Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (Visual line-of-sight operation – VLOS). Operacje, w których pilot lub obserwator bezpilotowego statku 
powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezpilotowym statkiem powietrznym.
 9 Unmanned Aircraft Systems Study Group – UASSG.
10 Standards and Recommended Practices – SARPs. Międzynarodowe normy oraz zalecane metody i zasady postępowania zawarte w załącznikach 
do konwencji chicagowskiej. 
11 Agenda Item 3d: C3 SARPs Command and Control (C2) link provision, link certification and requirement for Annex 10 SARPs (brainstorming), 
UASSG/10-SN No. 6 04/09/12, Unmanned Aircraft Systems Study Group (UASSG) Tenth Meeting, Rio de Janeiro, 24 to 28 September 2012.
12 Operator Remotely Piloted Aircraft – ORPA.
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wyróżnia bezzałogowe i zdalnie sterowane statki powietrzne. We wspomnianym Załączniku 2 
definiuje zarówno balon wolny bezzałogowy13 (Unmanned free balloon), jak i zdalnie pilotowany 
statek powietrzny (Remotely piloted aircraft). Klasyfikacja nie uwzględnia jednak autonomicznych 
bezzałogowych statków powietrznych, które wykonywałyby cały lot (od startu do lądowanie) bez 
pilota na pokładzie i nie byłyby sterowane przez pilota/operatora, lecz przez wcześniej zaprogra-
mowany komputer pokładowy. 

1.1.2. Terminologia stosowana w Komisji Europejskiej 

Wyjaśnienie znaczenia określenia „cywilny dron” oraz podział dronów na grupy KE przed-
stawiła kwietniu 2014 r. w swoim komunikacie14 do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Cywilny 
dron – to dowolny typ statku powietrznego, który jest zautomatyzowany i wykonuje lot bez pilota 
na pokładzie. Określenie to stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywa-
nych do celów cywilnych”. 

Podzielono je na dwie grupy: a) RPAS15 – zdalnie pilotowane systemy powietrzne, w których 
statki powietrzne pilotowane są zdalnie przez odpowiedzialnego za nie człowieka-pilota. Jest to 
jedyna grupa, która – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – może wykonywać loty 
w przestrzeni powietrznej UE; b) drony niepilotowane16 – to statki powietrzne, które są zaprogra-
mowane i wykonują lot automatycznie/autonomicznie, nie będące pilotowane, nawet zdalnie. Te 
nie mają prawa wykonywać lotów w przestrzeni powietrznej UE. 

W 2016 r., KE uzupełniła przepisy17 i dodała definicję modelu statku powietrznego18 oraz 
statku powietrznego będącego zabawką19.

1.1.3. Terminologia stosowana w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Początkowo w terminologii EASA korzystano z określenia Remotely Piloted Aircraft Systems 
– RPAS. Wprowadzono je do nazwy dyrektoriatu i wydziału w jego strukturze20 i funkcjonuje ono 
do dziś. Sytuacja uległa zmianie po przyjęciu Deklaracji w Rydze (2015 r.). Przygotowując dla KE 
propozycję rozporządzenia21, EASA przeprowadziła konsultacje proponowanych zmian struktury 
legislacyjnej w sprawie wykorzystania dronów22, w wyniku których otrzymała szereg propozycji 
nowych definicji i usystematyzowania kwestii operacji bezzałogowych statków powietrznych. 

13 Balon wolny bezzałogowy (Unmanned free balloon). Statek powietrzny lżejszy od powietrza, bez napędu i załogi, w locie swobodnym.
14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie syste-
mów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób. COM(2014) 207 final.
15 Remotely Piloted Aviation Systems.
16 Unmanned drones.
17 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakre-
sie aktualizacji i uzupełnienia wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej 
(część C SERA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 730/2006 (Dz. Urz. WE 2016 L 196/6).
18 „Model statku powietrznego” oznacza bezzałogowy statek powietrzny inny niż statek powietrzny będący zabawką, o masie operacyjnej nieprzekra-
czającej dopuszczalnych wartości określonych przez właściwy organ, zdolny do ciągłego lotu w atmosferze i wykorzystywany wyłącznie na potrzeby 
pokazów lub rekreacji.
19 „Statek powietrzny będący zabawką” oznacza bezzałogowy statek powietrzny zaprojektowany lub przeznaczony, wyłącznie lub niewyłącznie, do 
zabawy dla dzieci poniżej 14 roku życia.
20 Nazwa dyrektoriatu brzmi: General Aviation & Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), a nazwa wydziału: Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Very 
Light Aircraft (VLA), Gliders, Light Sport Aircraft (LSA), Balloons & Airships. Zob. na: https://www.easa.europa.eu/the-agency/agency-organisation-structure/
certification-directorate. 
21 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, European Aviation Safety Agency, 22 August 2016. Pozyskano z: https://www.
easa.europa.eu/system/files/dfu/UAS%20Prototype%20Regulation%20 final.pdf.  
22 A-NPA 2015-10 Introduction of a regulatory framework for the operation of drones, 31.07.2015 r.
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W sierpniu 2016 r. – po analizie zgłoszonych uwag do NPA – zaproponowała następujące defi-
nicje (tłumaczenie autora):
– bezzałogowy statek powietrzny (unmanned aircraft – UA) oznacza każdy statek powietrzny 

wykonujący lub zaprojektowany do wykonywania operacji bez pilota na pokładzie;
– system bezzałogowego statku powietrznego (unmanned aircraft system – UAS) oznacza bez-

załogowy statek powietrzny oraz wszelki sprzęt, aparaturę, wyposażenie, oprogramowanie 
lub akcesoria, które są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania UA.
Obie definicje są bardzo ogólne. Wynika z nich, że UA jest elementem UAS. Zdaniem Agencji, 

ogólność definicji jest ich zaletą. Pozwala na ustanowienia zasad dla różnego rodzaju operacji 
i określenie konkretnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności dla stacji naziemnej, bezzało-
gowego statku powietrznego zdalnie sterowanego i autonomicznego, w tym bezpilotowego statku 
powietrznego przewożącego pasażerów. Należy zwrócić uwagę, że definicje te obejmują także 
urządzenia, które zwykle nie są postrzegane przez ogół społeczeństwa jako statki powietrzne, 
takie jak latające zabawki, balony na uwięzi i latawce. 

Ponadto Agencja zdecydowała, że w komunikowaniu się z ogółem społeczeństwa na okre-
ślenie bezzałogowego statku powietrznego stosować będzie termin „dron”.

1.1.4. Terminologia stosowana w przepisach polskich 

W ustawie – Prawo lotnicze23 nie podano definicji bezzałogowego statku powietrznego ani 
modelu latającego. Nie określono również kim jest osoba pilotująca taki statek lub model. Jednakże 
z treści zapisów poszczególnych artykułów określających wymagania dla osób pilotujących takie 
statki powietrzne oraz zasady korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej wynika, że dron i mo-
del latający – to bezzałogowe statki powietrzne24. Natomiast osoba pilotująca taki statek w celach 
innych niż rekreacyjne lub sportowe – to operator bezzałogowego statku powietrznego25, a osoba 
pilotująca model statku powietrznego – to pilot-operator modelu latającego26.

Określenia: bezzałogowy statek powietrzny i model latający stosuje się w rozporządzeniach 
i ich nowelizacjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo lotnicze. Należą do nich: a) rozpo-
rządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych oraz określające szczegółowe warunki 
i wymagania dotyczące używania rodzajów statków powietrznych i sprzętu (wydane na podsta-
wie art. 33 ust. 1, 2 i 427 ustawy); b) rozporządzenie określające wymóg posiadania świadectwa 
kwalifikacji dla operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż 
rekreacyjne lub sportowe oraz wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, 

23 Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1112 ze zm.).
24 Art. 126a. 1. „Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może …” 
25 Art. 95 ust. 2. pkt 5a) ustawy – Prawo lotnicze oraz Tabela nr 2 Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty 
lotniczej związanej z egzaminami, Część I Egzaminy, 1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisy-
wane, pkt 3, ppkt 7.
26 Tabela nr 2 Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami, Część I Egzaminy, 
1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane, pkt 3, ppkt 5.
27 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych 
przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych 
statków (Dz. U. z 2013 r. poz. 440) zmienione w 2016 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz 
określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1317). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1032). 
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umiejętności i praktyki dla tego świadectwa (wydane na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 
ust. 128 ustawy). 

Z analizy załączników do rozporządzenia MIiB z 8 sierpnia 2016 r. (poz. 1317) wynika, 
że kryterium podziału na bezzałogowe statki powietrzne i modele latające jest cel ich użycia. 
Gdy używane są w celach rekreacyjnych lub sportowych, nazywane są modelami latającymi29, 
a gdy w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe –bezzałogowymi statkami powietrznymi30. 
W obu przypadkach przewidziano wykorzystanie tych statków powietrznych na uwięzi połączo-
nej ze stałym lub ruchomym punktem podłoża. W załącznikach tych podano również znaczenie 
terminu obserwator i operator. 

W przypadku modeli latających:
– operator – to osoba zdalnie pilotująca model latający;
– obserwator – to osoba wyznaczona przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową 

modelu latającego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w prze-
strzeni powietrznej modelu latającego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych 
statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia. 

W przypadku bezzałogowych statków powietrznych: 
– operator – to osoba zdalnie pilotująca bezzałogowy statek powietrzny;
– obserwator – to osoba wyznaczona przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową 

bezzałogowego statku powietrznego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w bezpiecz-
nym wykonywaniu lotu. 

2. Elementy systemu bezzałogowego statku powietrznego 

Praktycznie każdy cywilny bezzałogowy statek powietrzny (UA) jest jedynie elementem sy-
stemu bezzałogowego statku powietrznego, który, funkcjonując jako całość, umożliwia wykona-
nie operacji lotniczej. Nawet w pełni autonomiczny, tj. zautomatyzowany i zaprogramowany do 
samodzielnego wykonania lotu UA potrzebuje technicznych elementów wsparcia i nadzoru nad 
przebiegiem misji. 

W zależności od stopnia zaawansowania, wyposażenia i zasięgu działania w skład bezzało-
gowego systemu powietrznego wchodzą co najmniej następujące elementy (Zieliński, 2014, s. 45):
1) stacja kontroli – mieszcząca operatorów systemu, urządzenia umożliwiające współdziałanie 

zespołów i programów oraz interfejsy (umożliwiające współpracę użytkownika z oprogramo-
waniem systemu) oraz pozostałe elementy kontroli; 

2) bezzałogowy statek powietrzny wraz z ładunkiem, który może przenosić;
3) systemy łączności pomiędzy stacją kontroli a bezzałogowym statkiem powietrznym oraz 

przenoszonymi przez niego urządzeniami;

28 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2013 
poz. 664) zmienione w 2016 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1630).
29 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r., Rozdział 1 Zastosowanie: „Przepisy załącznika sto-
suje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności 
wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych, zwanych dalej „modelami latającymi”.
30 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r., Rozdział 1 Zastosowanie: „Przepisy załącznika sto-
suje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności 
wzrokowej VLOS w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zwanych dalej „bezzałogowymi statkami powietrznymi”.
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4) wyposażenie pomocnicze związane z obsługą oraz transportem poszczególnych elementów 
systemu.
Rozwój techniczny bezzałogowych systemów powietrznych spowoduje zapewne wzrost ich 

autonomiczności. Już dziś są one w znacznym stopniu zautomatyzowane, np. zdolne do wyko-
nywania manewrów w celu uniknięcia zderzenia z innym statkiem powietrznym lub utrzymywania 
miejsca w wyznaczonej strefie lotów. W przyszłości będą zupełnie autonomiczne – będą potrafiły 
się „uczyć” i podejmować decyzje. Z czasem stacje kontroli będą się przekształcały w stanowiska 
monitorowania funkcjonowania floty bezzałogowych statków powietrznych i przebiegu operacji.

Nie sposób jest podać jednej klasyfikacji UAS, albowiem są one opracowywane przez po-
szczególne podmioty na ich potrzeby i według przyjętych przez nie kryteriów. Najczęściej stosowa-
ne są kryteria techniczne i operacyjne31, takie jak kategoria statku powietrznego (np. śmigłowiec, 
samolot, sterowiec lub ich warianty), masa startowa (od kilku gramów w przypadku nanodronów 
do kilkunastu ton32), rodzaj napędu (silniki tłokowe, turbinowe, elektryczne – zasilane energią 
elektryczną z akumulatorów lub z paneli słonecznych), zasięg, pułap i długotrwałość lotu, klasę 
wykorzystywanej przez nie przestrzeni powietrznej, złożoność operacji i wiążący się z nimi poziom 
ryzyka. To ostatnie kryterium proponuje przyjąć EASA. 

3. Zastosowanie bezzałogowych systemów statków powietrznych

Zakres stosowania UAS jest szerszy niż załogowych statków powietrznych, obejmuje bowiem 
zadania niewykonywane przez statki załogowe z powodu niekorzystnych warunków środowiska 
lub ograniczeń wydolności załóg oraz właściwości technicznych obecnych konstrukcji załogowych. 
Będzie się on rozszerzał wraz z rozwojem technologii w kierunku zapewnienia potrzeb społecz-
nych, takich jak monitoring różnego rodzaju zjawisk i procesów, zbieranie i transmisja danych, 
globalny dostęp do Internetu – niektóre UAS zastąpią statki kosmiczne na niskich orbitach.

Niekorzystne warunki środowiska – to głównie jego zanieczyszczenie środkami chemiczny-
mi lub pyłami, promieniowanie oraz niska lub wysoka temperatura, niskie ciśnienie powietrza na 
dużych wysokościach lotu. 

Ograniczenia dotyczące wydolności załóg – to przede wszystkim długotrwałość lotu UAS 
znacznie przekraczająca dopuszczalny czas wykonywania obowiązków służbowych, ale i wrażli-
wość organizmu człowieka na wspomniane wyżej niekorzystne warunki środowiska. 

Ograniczenia techniczne – to głównie masa i rozmiary załogowych statków powietrznych oraz 
towarzyszący ich operacjom hałas, które nie pozwalają na ich wykorzystanie w pewnych strefach, 
np. w miastach czy parkach narodowych. 

Dodatkowo, na korzyść UAS działają czynniki ekonomiczne znane z automatyzacji procesów 
przemysłowych i zastosowań robotów w innych sektorach gospodarki. Automatycznie funkcjonują-
ce urządzenia są efektywniejsze w pracy – nie potrzebują przerw, urlopów i, co w ostatnich latach 
stało się zmorą załogowego lotnictwa cywilnego, nie strajkują. Można więc elastycznie planować 
i terminowo wykonywać operacje lotnicze (np. szybko reagować na popyt na usługi bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów osobowych). W wielu przypadkach można będzie uprościć konstrukcje 

31 Np.: Ibidem, s. 33 oraz EASA Opinion of a technical nature. Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft.). Pozyskano 
z: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-technical-nature.
32 Najcięższy obecnie bezzałogowy statek powietrzny RQ-4 Global Hawk waży ok 14 000 kg. Rozpiętość jego skrzydeł jest porównywalna z rozpiętością 
skrzydeł Boeing’a 737. Może prowadzić rozpoznanie z pułapu 20 km przez 24 godziny bez przerwy.
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obecnie wykorzystywanych statków załogowych i produkować je w wersji dostosowanej do UAS. 
Przełoży się to na obniżenie kosztów i zwiększy ich możliwości techniczne – jako że każda insta-
lacja kosztuje i waży. Rezygnując z wyposażenia statku powietrznego w instalacje ogrzewania 
czy utrzymania właściwego składu i ciśnienia powietrza w kabinie załogi – niezbędne przy lotach 
na dużych wysokościach – będzie można przewieźć więcej ładunku lub zabrać więcej paliwa.

II. Kształtowanie ram prawnych funkcjonowania dronów  
w Unii Europejskiej  

1. Uwarunkowania 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że sektor lotniczy stymuluje rozwój ekonomiczny i społecz-
ny. Bezpośrednio przejawia się to w szybkim, tanim i niezawodnym transporcie osób i towarów 
w ramach światowej sieci połączeń lotniczych. Inspiruje także do poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych – przyczyniając się do rozwoju wielu innych gałęzi 
gospodarki. Postęp wiąże się nierozerwalnie z pojawieniem się nowych konstrukcji lotniczych, 
w tym kategorii statków powietrznych pilotowanych zdalnie lub wykonujących lot samodzielnie 
(autonomicznych, w pełni zautomatyzowanych). 

Rozwój europejskiego przemysłu wytwórczego i sektora usług lotniczych w segmencie dro-
nów uzależniony jest od stworzenia właściwych warunków do pełnego wykorzystanie powstają-
cych konstrukcji oraz nowych sposobów wykonywania operacji powietrznych i świadczenia usług. 
Należało zatem podjąć działania w celu otwarcia jednolitego rynku europejskiego na pojawiające 
się nowatorskie rozwiązania i zwiększyć korzyści płynące z dotychczasowego wykorzystania lot-
nictwa. Do działań tych zaliczono cywilne wykorzystanie zdalnie pilotowanych systemów statków 
powietrznych (RPAS)33. 

KE uznała, że w celu stworzenia właściwych warunków do rozwoju RPAS należy zacząć 
od oceny aktualnych warunków ich funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim i usunięcie 
barier stojących na drodze do powszechnego ich wykorzystywania do celów cywilnych i w 2009 r. 
zleciła przeprowadzenie konsultacji. W 2011 r. – jeszcze przed zakończeniem konsultacji (trwa-
ły do 2012 r.) – przedstawiła wizję europejskiego transportu powietrznego w perspektywie do 
2050 r.34, w której prognozowała funkcjonowanie we wspólnych blokach przestrzeni powietrznej 
różnorodnych statków powietrznych, w tym znacznej liczby zdalnie sterowanych i autonomicznych 
RPAS. Szczególnie w misjach innych niż transportowe, gdy operacje są długotrwałe lub warunki 
ich wykonania trudne.

Z analizy materiałów uzyskanych w ramach konsultacji35 wynikało, że upowszechnienie RPAS 
przyczyni się do utworzenia nowych, wymagających wysokich kwalifikacji miejsc pracy, szcze-
gólnie w takich dziedzinach, jak technologie informatyczne i przetwarzania danych pozyskanych 
za ich pośrednictwem, a także w sektorze produkcyjnym RPAS i zabezpieczenia ich operacji 
(kierowania operacjami i obsługi technicznej). Ponadto pojawiające się technologie opracowane 
dla RPAS w zastosowaniach pozamilitarnych (komercyjnych, niekomercyjnych lub rządowych) 

33 Terminologia oryginalna, stosowana w tamtym czasie przez KE.
34 Szerzej w: „Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation”, s. 10. ISBN 978-92-79-19724-6.
35 Wnioski KE z konsultacji zostały przedstawione Radzie UE 4.9.2012 r. w: Staff Working Document “Towards a European strategy for the develop-
ment of civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)”, SWD(2012) 259 final.
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mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu, promowania przedsiębiorczości 
i tworzenia nowych przedsiębiorstw, co będzie generowało wzrost gospodarczy i zatrudnienia. 

Ponieważ RPAS są systemami złożonymi – składają się na nie liczne, współpracujące ze 
sobą urządzenia oraz przenoszą różnorodne ładunki, to do ich prawidłowego funkcjonowania 
konieczne jest zaangażowanie szerokiej gamy dostawców towarów i usług z różnych sektorów 
gospodarki. Oprócz producentów RPAS i integratorów systemów potrzebni są dostawcy techno-
logii wspomagających (np. sterowanie lotem, komunikacja, napęd, energia, czujniki, telemetria) 
oraz liczny personel zabezpieczenia i obsługi operacji. W konsekwencji rozwój technologii po-
winien spowodować znaczące przyspieszenie rozwoju w wielu cywilnych sektorach gospodarki 
i spowodować pojawienie się nowego sektora usług.

Zebrane informacje wskazywały na istnienie szeregu przeszkód w wykorzystaniu pełnego 
potencjału RPAS. Do najistotniejszych zaliczono uciążliwe procedury uzyskiwania zgody na lot 
– wydawane na podstawie analizy każdego przypadku i ograniczające loty RPAS do wydzielo-
nej przestrzeni powietrznej. Ponadto okazało się, że w wielu państwach UE władze lotnicze już 
wydały przepisy regulujące funkcjonowanie RPAS lub są na zaawansowanym etapie ich przygo-
towywania. Procesy te prowadzone niezależnie (bez wzajemnych konsultacji między państwa-
mi) powodowały zróżnicowanie wymagań legislacyjnych i niespójność standardów operacyjnych 
w państwach członkowskich UE. 

Uznano więc, że do wykorzystania pełnego potencjału RPAS w UE niezbędne było zniesie-
nie ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni powietrznej i standaryzacji przepisów ich wykorzysta-
nia w skali europejskiej. Zaproponowano opracowanie jednolitych ram prawnych i zwiększenia 
koordynacji różnych inicjatyw badawczo-rozwojowych będących w toku. Uzgodniono przy tym, 
że w procesie wspierania integracji RPAS z unijnym systemem lotnictwa cywilnego RPAS nale-
ży traktować tak samo, jak załogowe statki powietrzne – przy jednoczesnym uwzględnieniu ich 
specyfiki. Należy przez to rozumieć, że przepisy regulujące funkcjonowanie RPAS nie powinny 
nakładać niepotrzebnych obciążeń dla nowo rozwijającego się przemysłu. Szczególnie, że więk-
szość przedsiębiorstw działających w tym sektorze, to przedsiębiorstwa małe i średnie, które nie 
byłyby w stanie sprostać niewspółmiernym wymaganiom regulacyjnym, co wpłynęłoby negatywnie 
na rozwój innowacyjności i usług tego sektora. Ponadto integracja RPAS z unijnym systemem lot-
nictwa cywilnego powinna uwzględniać aspekty społeczne ich funkcjonowania, dotyczące takich 
kwestii, jak odpowiedzialność cywilna czy zachowanie prywatności. 

Do zniesienia ograniczenia funkcjonowania RPAS jedynie w wydzielonej przestrzeni po-
wietrznej konieczne było zacieśnienie współpracy między wieloma podmiotami zajmującymi się 
różną działalnością – poczynając od legislacyjnej, poprzez badawczą i rozwojową, po operacyjną. 
Jednakże ze względu na fakt, że nie wszystkie kluczowe technologie umożliwiające loty RPAS 
poza wydzieloną przestrzenią były dostępne lub dostatecznie sprawdzone uznano, że integracja 
w przestrzeni powietrznej powinna przebiegać ewolucyjnie. Oznaczało to, że istniejące ograni-
czenia będą – w miarę rozwoju technologii i wzrostu akceptacji społecznej dla operacji RPAS – 
systematycznie łagodzone. 
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2. Regulowanie funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych w UE

Aktualnie obowiązujące w UE przepisy regulują funkcjonowanie bezzałogowych statków 
powietrznych wykorzystywanych do celów niewojskowych w oparciu o kryteria techniczne, a kon-
kretnie o kryterium masy operacyjnej i wyposażenie, lub nie, w silnik spalinowy. I tak:
1) bezpilotowe statki powietrzne36 o masie operacyjnej przekraczającej 150 kg wykorzystywane 

w celach cywilnych podlegają regulacjom EASA37;
2) bezpilotowe statki powietrzne eksperymentalne lub konstrukcje amatorskie, wojskowe i rzą-

dowe (przeznaczone do lotów niemilitarnych) oraz cywilne o masie operacyjnej nieprzekra-
czającej 150 kg i modele statków powietrznych podlegają regulacjom poszczególnych państw 
członkowskich UE38;

3) zabawki, nawet zdolne do latania, ale niewyposażone w silnik spalinowy, podlegają dyrekty-
wie 2009/48/WE39.

3. Europejska mapa drogowa dla RPAS

Europejska mapa drogowa dla RPAS została przedłożona Komisji Europejskiej 20 czerwca 
2013 r. podczas Air Show w Paryżu. Przygotowała ją European RPAS Steering Group (ERSG) 
wraz grupą interesariuszy reprezentujących główne europejskie organizacje lotnicze40. Propozycje 
przedstawione w mapie drogowej dotyczyły wszystkich RPAS z wyjątkiem modeli statków po-
wietrznych i zabawek. Regulowanie zasad wykorzystywania modeli pozostawiono w kompetencji 
państw członkowskich. Natomiast zabawki wyłączono, ponieważ były już one objęte, wspomnia-
nymi wyżej, regulacjami europejskimi (dyrektywa 2009/48/WE). 

W dokumencie przedstawiono zasadnicze kwestie, które należy rozwiązać oraz zapropo-
nowano metodykę postepowania w celu integracji RPAS z europejskim systemem lotniczym. 
Dokumentowi towarzyszą 3 załączniki: załącznik 1 zawierał plan prac legislacyjnych i propozycje 
niezbędnych zmian w istniejących ramach regulacyjnych, aby umożliwić RPAS funkcjonowanie 
poza wydzieloną przestrzenia powietrzną; załącznik 2 przedstawiał plan strategiczny prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych koniecznych do bezpiecznego zintegrowania RPAS z europejskim 
systemem lotnictwa cywilnego; załącznik 3 prezentował wyniki analizy aspektów społecznych 
funkcjonowania RPAS.

4. Nowa era w dziejach lotnictwa – europejska strategia dla RPAS

Problematyką włączenia RPAS do cywilnej przestrzeni powietrznej zajęła się Rada Europejska 
na szczycie 19 grudnia 2013 r. Zdecydowała ona, że stopniowe włączenia RPAS do ogólnodo-
stępnej przestrzeni powietrznej w Europie powinno nastąpić w 2016 r. Do podjęcia stosownych 
działań zobowiązała zaś KE. Realizując powyższe zadanie, w kwietniu 2014 r. KE przedstawiła 

36 Pisownia oryginalna, stosowana w rozporządzeniu.
37 Art. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 
i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. WE 2008 L 79/1).
38 Załącznik II do wyżej wymienionego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. 
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. WE 2009 L 170/1).
40 EASA, EUROCONTROL, SESAR JU, JARUS, ESA, EDA, EUROCAE, EREA, ECA, ASD. 
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swoje stanowisko41 w kwestii podejścia do wykonywania operacji lotniczych przez RPAS na 
szczeblu europejskim, w tym założenia realizacji europejskiej strategii dla RPAS i proponowane 
działania w celu rozwijania ich potencjału.

4.1. Podstawowe założenia strategii

Do realizacji europejskiej strategii dla RPAS Komisja przyjęła następujące założenia:
1. Bezpieczeństwo jest priorytetem polityki lotniczej UE.
2. Standardy funkcjonowania RPAS w europejskiej przestrzeni powietrznej muszą zapewniać 

poziom bezpieczeństwa równoważny do załogowych operacji lotniczych. 
3. Rynek komercyjny RPAS powinien rozwijać się stopniowo, przy jednoczesnym właściwym 

zabezpieczeniu interesów publicznych.
4. Procesy kształtowania ogólnoeuropejskich ram legislacyjnych i prace badawczo-rozwojowe 

powinny być prowadzone z udziałem krajowych organów lotnictwa cywilnego, wiodących 
międzynarodowych lotniczych organizacji europejskich42, przemysłu wytwórczego i innych 
podmiotów gospodarczych z branży RPAS.

5. Założony cel (włączania RPAS do przestrzeni powietrznej od 2016 r.) osiągać z poszanowa-
niem obaw obywateli i przez podejmowanie stosownych działań ochronnych.

6. We wszystkich koniecznych przypadkach prowadzać debaty publicznej i informować społe-
czeństwo o podejmowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony 
prywatności i danych osobowych, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń i ochrony. 

7. Zintensyfikować i poprawić koordynację prac badawczo-rozwojowych tak, aby umożliwić jak 
najszybsze wdrażanie nowych technologii. Do wspierania działań badawczo-rozwojowych 
należy wykorzystać program „Horyzont 2020”43. 

8. Uwzględnić fakt, że rynek RPAS ma charakter globalny. Działania UE w tym obszarze po-
winny być koordynowane z partnerami międzynarodowymi, przy czym powstające programy 
rozwoju RPAS powinny wspierać konkurencyjność europejskich sektorów gospodarczych.

9. Proponowane rozwiązania prawne powinny tworzyć strukturę regulacyjną przyjazną branży 
RPAS i zapewniać odpowiednią pewność prawa oraz określać rzetelny harmonogram, tak 
aby przemysł mógł podejmować decyzje inwestycyjne i tworzyć miejsca pracy. 

4.2. Proponowane działania w celu rozwijania potencjału RPAS

W celu stopniowego włączania operacji RPAS do ogólnodostępnej europejskiej przestrzeni 
powietrznej od 2016 r. KE zaproponowała podjęcie szeregu działań w obszarach ram prawnych, 
technologii prorozwojowych, zapewnienie ochrony operacji RPAS, ochrony praw podstawowych 
obywateli, gwarancji odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń, wsparcia rozwoju rynku oraz 
przemysłu europejskiego44.

41 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie syste-
mów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób”, COM(2014) 207 final.
42 Zaliczono do nich: EASA, Europejską Organizację Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE), EUROCONTROL, Zrzeszenie władz ds. tworzenia 
przepisów o systemach bezzałogowych (JARUS), wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym 
nowej generacji (SESAR) i Europejską Agencję Obrony, Europejską Agencję Kosmiczną.
43 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
44 Ibidem, s. 5 i nast. 
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4.2.1. Nowe europejskie ramy prawne funkcjonowania RPAS

KE zaleciła, aby przy tworzenia nowych ram prawnych umożliwiających włączenie RPAS do 
europejskiej przestrzeni powietrznej od 2016 r. kierować się następującymi przesłankami: 
1) włączenie RPAS do europejskiego systemu lotnictwa powinno opierać się na zasadzie ze-

rowych ustępstw w dziedzinie bezpieczeństwa, tzn. że operacje RPAS powinny cechować 
się poziomem bezpieczeństwa równoważnym do lotów załogowych; 

2) bieżący podział rynku RPAS na bardzo lekkie i ciężkie statki powietrzne jest wątpliwy z punk-
tu widzenia spójnej polityki bezpieczeństwa RPAS; w tym względzie ograniczenie zakresu 
kompetencji EASA do bezzałogowych statków powietrznych powyżej 150 kg na podstawie 
tradycyjnych przesłanek dotyczących zdatności do lotu45 ma charakter arbitralny i należy je 
ponownie rozważyć;

3) nowe przepisy muszą być zgodne z normami ICAO oraz powinny opierać się na porozu-
mieniu międzynarodowym; w proces ich tworzenia i konsultacji powinny być zaangażowane 
JARUS46, EASA47 i EUROCAE.

4.2.2. Technologie prorozwojowe

Ponieważ nie wszystkie kluczowe technologie niezbędne do bezpiecznej integracji RPAS 
były wówczas dostępne, KE uważała, że należy skoncentrować się na prowadzeniu działań 
badawczo-rozwojowych tych technologii, a następnie dążyć do jak najszybszego ich przete-
stowania i zatwierdzania. W działania te powinny być zaangażowane różne podmioty, w tym 
EUROCONTROL, Europejska Agencja Obrony (EDA) i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)48. 
Do technologii tych należą:
1) sterowanie RPAS, w tym przydział częstotliwości i zarządzanie nimi;
2) technologie antykolizyjne;
3) ochrona przed atakami fizycznymi, elektronicznymi lub cyberatakami;
4) przejrzyste i zharmonizowane procedury awaryjne;
5) zdolność decyzyjna zapewniająca standardowe i przewidywalne zachowanie RPAS we 

wszystkich fazach lotu; 
6) kwestie czynnika ludzkiego, takie jak pilotaż.

4.2.3. Zapewnienie ochrony operacji RPAS 

W ocenie KE istniało szereg zagrożeń dla operacji RPAS, które uniemożliwiały powszechne 
ich używanie w ogólnie dostępnej przestrzeni powietrznej. Przede wszystkim nie były one od-
porne na ewentualne działania bezprawne – istniało zagrożenie, że mogłyby zostać użyte jako 

45 Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cy-
wilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. Urz. WE 2008 L 79/1).
46 JARUS powinien odgrywać rolę wspólnego forum dla wiedzy eksperckiej z państw członkowskich i organizacji międzynarodowych, służącego do 
wypracowania takiego porozumienia.
47 EASA powinna odgrywać przewodnią rolę w procesie konsultacji w ramach JARUS, przyjmując swoje cele jako podstawę do opracowania przepisów 
wykonawczych lub wytycznych. EASA powinna także współpracować z, Europejską Organizacją Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE), która 
opracowuje normy. Dopóki zakres kompetencji EASA nie zostanie formalnie rozszerzony, tak aby wyjść poza ograniczenie 150 kg, EASA mogłaby 
przyjmować swoje cele w formie wytycznych dla lżejszych systemów. Następnie – wraz z rozszerzeniem kompetencji EASA – wytyczne te zyskałyby 
status europejskich przepisów.
48 EDA koordynuje prace w ramach projektu MIDCAS (Mid Air Collision Avoidance System) poświęconego stworzeniu systemu antykolizyjnego; ESA 
natomiast – projekt DeSIRE służący wykazaniu możliwości wykorzystania satelitów do bezpiecznego włączenia RPAS w Europie.
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broń. Możliwe było również zakłócenie sygnałów systemów nawigacyjnych lub łączności czy też 
przejęcie naziemnych stacji kontroli. 

W związku z tym KE zaleciła przeprowadzenie analizy zagrożeń w zakresie ochrony informacji 
i łączności, a na ich podstawie opracowanie wymagań ochrony. Do ich stosowania powinni być 
zobowiązani wszyscy kluczowi uczestnicy rynku, w tym instytucje zapewniające służby żeglugi 
powietrznej, operatorzy RPAS i dostawcy usług telekomunikacyjnych. Należyte stosowanie zasad 
powinno podlegać nadzorowi właściwych organów.

4.2.4. Ochrona praw podstawowych obywateli

Jednym z wymagań stawianych operacjom RPAS jest, aby nie powodowały naruszeń praw 
podstawowych obywateli, w tym praw poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrony 
danych osobowych. Wiele potencjalnych cywilnych zastosowań RPAS może obejmować zbieranie 
i gromadzenie danych. Takie działania RPAS, jak prowadzenie nadzoru, monitorowanie, nanoszenia 
obiektów na mapę lub nagrania wideo mogą budzić wątpliwości czy prawa te są właściwie chro-
nione. W związku z tym KE uważa, że operatorzy RPAS musieliby przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony danych, w odniesieniu do wymogów określonych w przepisach 
krajowych ustanowionych na podstawie dyrektywy 95/46/WE49 oraz decyzji ramowej 2008/97750. 
Wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych będą musiały odbywać się zgodnie z obo-
wiązującym prawem, a kwestia ochrony prywatności wymagały będą stałego monitorowania przez 
właściwe organy ds. nadzoru nad ochroną danych.

4.2.5. Gwarancje odpowiedzialności cywilnej i system ubezpieczeń 

Powszechnie wiadomo, że wypadków nie da się uniknąć. Zdarzają się nawet przy stosowa-
niu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Należy zatem dążyć do tego, aby zagwarantować 
poszkodowanym rekompensatę i móc łatwo ustalić winnych, którzy wywiążą się z powstałych 
zobowiązań. Aktualny system ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do prze-
woźników lotniczych i operatorów statków powietrznych51 stosuje kryterium masy (od 500 kg), 
która warunkuje minimalną kwotę ubezpieczenia. Masa wielu RPAS jest mniejsza, co wyklucza 
je z tego systemu.

Istnieje więc potrzeba analizy obowiązujących zasad ubezpieczeń i dostosowania ich do tych 
RPAS, których masa jest mniejsza niż 500 kg, z jednoczesnym uwzględnieniem czynników faktycz-
nego ryzyka, jakie niosą ich operacje i dostosowania do nich wysokości opłat za ubezpieczenia. 

4.2.6. Wsparcie rozwoju rynku oraz przemysłu europejskiego  

W początkowej fazie funkcjonowania rynek RPAS wymaga wsparcia. Do rozwoju przemysłu 
RPAS zamierza się wykorzystać unijne instrumenty, takie jak Program ramowy UE w zakresie ba-
dań naukowych i innowacji (Horyzont 2020) i Europejski program na rzecz MŚP (COSME). Zakres 
wsparcia wynikać powinien z potrzeb użytkowników i obejmować wiele sektorów gospodarki. Jego 

49 Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 
(Dz. Urz. WE 1995 L 281/31).
50 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. Urz. WE 2008 L 350/60).
51 Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków 
powietrznych (Dz. Urz. WE 2004 L 138/1).
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przyznanie powinno być uzależnione od spełnienia zasad konkurencyjności i stymulować innowa-
cyjność – zarówno w rozwiniętych sektorach przemysłu, jak i w małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) – oraz zachęcać przedsiębiorców do podejmowania działalności w tym sektorze. 

Istotną rzeczą jest, aby szczegółowo określić działania na rzecz wsparcia rozwoju rynku RPAS 
w ramach programów Horyzont 2020 (Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i inno-
wacji) i COSME (Europejski program na rzecz MŚP) oraz zagwarantować wszystkim podmiotom, 
w szczególności MŚP, pełny i równoprawny dostęp do tych narzędzi. Aby uniknąć nakładania się 
działań oraz wykorzystać efekt synergii w ramach dostępnych środków, należy również ustalić 
niezbędne mechanizmy współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia SESAR. 

5. Deklaracja z Rygi

Konferencja w Rydze52 potwierdziła wolę współpracy europejskiego środowiska lotniczego 
w celu przygotowania właściwych regulacji zapewniających innowacyjny rozwój usług świadczonych 
przez drony w całej Europie, począwszy od 2016 r. Na jej zakończenie zebrani przyjęli deklara-
cję dotyczącą zdalnie sterowanych statków powietrznych (dronów) – „Kształtowanie przyszłości 
lotnictwa“53. Określili w niej następujące zasady, które powinny lec u podstaw procesu tworzenia 
ram prawnych, regulujących funkcjonowanie dronów w Europie:
1) drony muszą być traktowane jako nowe typy statków powietrznych i funkcjonować w oparciu 

o przepisy uwzględniające ryzyko wykonywanych przez nie operacji;
2) europejskie przepisy bezpiecznego świadczenia usług przez drony muszą być opracowane 

już teraz;
3) technologie i standardy powinny być tworzone z myślą o pełnej integracji dronów z europej-

ską przestrzenią powietrzną;
4) akceptacja społeczna jest podstawą rozwoju usług dronów;
5) operator drona jest odpowiedzialny za jego wykorzystanie.

Wymienione zasady były zgodne z – omówionymi w poprzednim punkcie – podstawowymi za-
łożeniami strategii przedstawionymi przez KE w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego 
i Rady w kwietniu 2014 r. (COM(2014) 207 final). 

W dokumencie końcowym uczestnicy konferencji zadeklarowali swoje zaangażowanie 
w prace na rzecz realizacji wymienionych zasad i podkreślili konieczność pilnego opracowania 
ram prawnych dla dronów, aby możliwe było od 2016 r. wykonywanie usług z ich wykorzystaniem 
w całej Europie. EASA została zobowiązana do przeprowadzenia (do połowy 2015 r.) powszech-
nych konsultacji w sprawie ram regulacyjnych operacji dronów i przedstawienia do końca 2015 r. 
(w oparciu o wyniki tych konsultacji) propozycji prawnych dla operacji niskiego ryzyka.

Agencja wywiązała się z postawionych zadań w terminie. W maju 2015 r. przedstawiła 
„Koncepcję prowadzenia operacji z wykorzystaniem dronów. Oparte na ryzyku podejście do ure-
gulowania kwestii bezzałogowych statków powietrznych”. W okresie od 31– lipca do 25 września 
2015 r. przeprowadziła konsultacje w sprawie proponowanych zmian (A-NPA 2015-10). W grudniu 

52 Konferencja w Rydze odbyła się w dniach 5-6 marca 2015 r. w ramach Łotewskiej Prezydencji Rady UE. Uczestniczyli w niej przedstawiciele KE, 
dyrektorzy generalni lotnictwa cywilnego państw członkowskich UE, przedstawiciele organów ochrony danych oraz liderzy przemysłu wytwórczego 
i świadczący usługi lotnicze.
53 Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (drones) “Framing the Future of Aviation”. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/
files/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf.
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2015 r. przedstawiła KE „Opinię techniczną”, która w części 4 zawiera nowelizację mapy drogowej 
z 2013 r. W sierpniu 2016 r. zaprezentowała szkic projektu rozporządzenia KE w sprawie ope-
racji bezzałogowych statków powietrznych dla kategorii otwartej i specjalnej. Ponadto Agencja 
przygotowała materiały pomocnicze i doradcze, w tym dla organizacji projektujących54 – poma-
gające wybrać odpowiednie specyfikacje certyfikacyjne (z mających zastosowanie do lotnictwa 
załogowego), na podstawie których można przygotować podstawy certyfikacji projektu RPAS oraz 
informator dla użytkowników dronów (Flying a dron) zawierający podstawowe zasady bezpiecz-
nego posługiwania się RPAS. 

6. Koncepcja prowadzenia operacji z wykorzystaniem dronów 

„Koncepcja prowadzenia operacji z wykorzystaniem dronów. Oparte na ryzyku podejście do 
uregulowania kwestii bezzałogowych statków powietrznych”55 została opracowana w celu inte-
gracji dronów z europejskim systemem lotnictwa cywilnego w sposób bezpieczny i harmonijny 
oraz stymulowania innowacyjności i konkurencyjności europejskiego przemysłu dronów, tworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności dla MŚP. Do najistotniejszych postulatów przedstawionych 
w koncepcji należą:
1) działalność dronów regulować proporcjonalnie do ryzyka, jakie niosą ze sobą poszczególne 

operacje;
2) zważywszy na szeroki zakres operacji i wielorakość typów bezzałogowych statków powietrz-

nych je wykonujących, ustalić 3 kategorie działalności i związane z nimi regulacje prawne: 
otwarta, specjalna i certyfikowana.
Kategoria otwarta – nie powinna wymagać zezwolenia władz lotniczych na wykonywania 

lotów, ale operatorzy mieliby obowiązek stosowania się do określonych ograniczeń dotyczących 
operacji (np. zachowania odległości od osób, lotnisk i innych obiektów). Zaliczałyby się do niej 
drony o bardzo niskim poziomie ryzyka operacji. Nie podlegałyby one władzom lotniczym, nawet 
w przypadku operacji handlowych. Nie przewiduje się również potwierdzania zdatności do lotów, 
zatwierdzania operacji ani świadectw/licencji dla operatorów/pilotów. Ryzyko dla innych użytkow-
ników przestrzeni powietrznej byłoby łagodzone przez separowanie ich z przestrzeni powietrznej, 
w której odbywają się loty załogowe. Drony tej kategorii musiałyby być pilotowane w zasięgu wi-
doczności wzrokowej VLOS 500 m, na wysokości nieprzekraczającej 150 m nad ziemią lub wodą, 
poza ustalonymi obszarami zastrzeżonymi (np. lotniska, parki narodowe, obiekty chronione). 
Operacje kategorii otwartej mogą być nadzorowane przez policję, tak jak ma to miejsce w przypad-
ku pojazdów samochodowych. Przepisy lotniczego systemu regulacyjnego odnosiłyby się do nich 
w minimalnym stopniu – koncentrując się głównie na określeniu ograniczeń tej kategorii operacji.

Kategoria specjalna – będzie wymagać zezwolenia władz lotniczych na wykonywanie opera-
cji, w którym określone będą warunki ich wykonywania. Zaliczałyby się do niej operacje, które nie 
spełniają kryteriów kategorii otwartej, a ryzyko związane z ich operacjami musiałoby być łagodzone 
przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń operacyjnych lub wyższych wymagań dla używa-
nego sprzętu i kwalifikacji personelu. Do tej kategorii byłyby zaliczane operacje, które niosłyby 
ze sobą jakiekolwiek zagrożenie dla osób, nad którymi są wykonywane lub wykorzystywałyby 

54 Doc E.Y013-01 – EASA policy statement: airworthiness certification of Unmanned Aircraft Systems (UAS).  
55 Concept of Operations for Drones. A risk based approach to regulation of unmanned aircraft.
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przestrzeń powietrzną powyżej 150 m. Ryzyko poszczególnych operacji i proponowane metody 
jego łagodzenia byłyby analizowane przez właściwe władze przed wydaniem zezwolenia na ich 
wykonywanie. 

Certyfikacja będzie wymagana do prowadzenia operacji, w których występować będzie 
podwyższony poziom ryzyka wynikającego z rodzaju operacji. Może być też przeprowadzona na 
życzenie organizacji świadczącej usługi (na zasadzie dobrowolności), takiej jak zdalny pilotaż lub 
producenta wyposażenia (np. zapobiegającego kolizjom w powietrzu).

W pozostałej części, dokument zawiera uzasadnienia dla przedstawionych postulatów i wy-
magania dla systemu regulacyjnego, które pozwoliłyby osiągnąć zakładane cele. Przedstawione 
informacje miały przekonać opinię publiczną o właściwym zabezpieczeniu interesów publicznych, 
takich jak prywatność i bezpieczeństwo oraz o korzyściach ekonomicznych i swobodzie podejmo-
wania i rozwijania działalności gospodarczej. Propozycję wprowadzenia trzech rodzajów operacji 
dronów EASA skierowała do powszechnych konsultacji w lipcu 2015 r. (A-NPA 2015-10)56.

7. Opinia EASA na temat ram prawnych funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych

Opinia prezentująca ramy prawne funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych57 
powstała jako rezultat konsultacji A-NPA 2015-10 przeprowadzonych od lipca do września 2015 r. 
Agencja ogłosiła ją 18 grudnia 2015 r. Ma ona charakter techniczny, tzn. że nie jest opinią Agencji 
w znaczeniu artykułu 19 rozporządzenia bazowego. 

Celem opinii było poinformowanie o podstawowych ustaleniach i proponowanych zmianach 
w obowiązujących przepisach, które mają posłużyć za punkt wyjścia do dalszych prac nad ramami 
prawnymi funkcjonowania dronów. Miała też odgrywać rolę wytycznych dla państw członkowskich 
UE do opracowania lub modyfikowania swoich przepisów dla mniejszych bezzałogowych statków 
powietrznych (o masie startowej poniżej 150 kg), w celu zapewnienia zgodności z przyszłymi wy-
maganiami europejskimi. Prezentując planowane działania w celu rozwijania przepisów, Agencja 
podkreślała wolę ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i stosowania pro-
cedur tworzenia prawa w UE.

Opinia zawiera 27 konkretnych propozycji przepisów regulujących wykonywanie operacji przez 
wszystkie bezzałogowe statki powietrzne. Istotną cechą postulowanych rozwiązań prawnych jest 
to, że Agencja proponuje nowe podejście do klasyfikacji dronów. Uważa ona, że ważniejsze jest 
to, jak będą drony używane niż jakie są ich charakterystyki techniczne, w tym masa. EASA propo-
nuje stosowanie zasady proporcjonalności wymagań do ryzyka, tzn. im bardziej skomplikowane 
i niebezpieczne operacje będą wykonywane, tym surowsze będą wymagania. Na przykład wyma-
gania dotyczące operacji kategorii certyfikowanej będą podobne do tych dla lotnictwa załogowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, KE zaproponowała ustanowienie 3 kategorii operacji dronów: 
otwartej – dla operacji niskiego ryzyka; specjalnej – dla operacji średniego ryzyka; certyfikowanej 
– dla operacji wysokiego ryzyka. Przedstawiła także kryteria bezpieczeństwa kwalifikowania dla 
każdej z nich, przy czym najistotniejszy kryterium stanowi poziom ryzyka operacji. 

56 European Aviation Safety Agency, Advance Notice of Proposed Amendment 2015-10 Introduction of a regulatory framework for the operation of 
drones. Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2015-10. 
57 Opinion of a technical nature. Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft. Pozyskano z: https://www.easa. europa. 
eu/ document-library/opinions/opinion-technical-nature.
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Z przedstawionych propozycji wnioskować należy, że większość zastosowań dronów należeć 
będzie do kategorii otwartej, przewidzianej dla operacji z niskim ryzykiem, wymagającej minimalnej 
ilości zasad bezpieczeństwa, nadzorowanej przez organy ścigania. Jednym z najważniejszych 
środków bezpieczeństwa przyjętym dla tej kategorii będzie określenie stref, w których funkcjono-
wania dronów będzie ograniczone lub niedozwolone w ogóle. Aby zapobiec przypadkowym lotom 
w niedozwolonych strefach lotów, przewiduje się stosowanie oprogramowania automatycznego 
ograniczenia dostępu do pewnych obszarów geograficznych lub przestrzeni powietrznej, tzw. 
geofencing58. 

W części czwartej opinia zawiera mapę drogową integracji bezzałogowych statków powietrz-
nych z europejską przestrzenią powietrzną i unijnym systemem lotnictwa cywilnego, nowelizują-
cą mapę drogową z 2013 r. Do dokumentu załączono sześć aneksów zawierających informacje 
uzupełniające, w tym – w załączniku II – propozycje zmian w rozporządzeniu bazowym.

8.  Szkic projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie operacji bezzałogowych 
statków powietrznych dla kategorii otwartej i specjalnej

Wypełniając zadanie – postawione przez KE – przygotowania przepisów wykonywania ope-
racji przez bezzałogowe statki powietrzne kategorii otwartej i specjalnej oraz wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom państw członkowskich UE i zainteresowanych stron, 22 sierpnia 2016 r. EASA 
przedstawiła szkic projektu rozporządzenia KE w tej sprawie59. 

Dokument ma charakter informacyjny i prezentuje ówczesne stanowisko Agencji. Ma posłu-
żyć zainteresowanym stronom za punkt wyjścia do dyskusji o przyszłym kształcie europejskich 
ram prawnych funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych w UE, w tym wprowadzenia 
zmian (jeżeli będą konieczne) w rozporządzeniu bazowym. W szkicu Agencja proponuje konkretne 
zapisy artykułów dla wykonywania operacji w kategorii otwartej i specjalnej, które jednoznacznie 
określają obszary odpowiedzialności i swobody tworzenia rozwiązań prawnych przez państwa 
członkowskie.

Publikacja szkicu miała posłużyć zainicjowaniu dyskusji i zebraniu opinii (można je było 
zgłaszać do połowy października 2016 r.) do opracowania ostatecznego tekstu zawiadomienia 
o proponowanej zmianie (NPA), którego publikacja planowana jest na koniec 2016 r.

9. Deklaracja Warszawska 

Deklarację Warszawską dotycząca bezzałogowych statków powietrznych „Drony jako źród-
ło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”60 przyjęto 24 listopada 2016 r. na Konferencji 
Wysokiego Szczebla w Warszawie61. 

Na konferencji podjęto próbę analizy obecnej sytuacji na rynku bezzałogowych statków po-
wietrznych, w tym działań zmierzających do utworzenia jednolitego rynku usług dla dronów oraz 
58 Geofencing oznacza funkcję automatycznego ograniczania dostępu bezzałogowego statku powietrznego do obszarów przestrzeni powietrznej lub 
geograficznych, określanych na podstawie położenia bezzałogowych statków powietrznych i danych nawigacyjnych.
59 ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, European Aviation Safety Agency, 22 August 2016.
60 Deklaracja dostępna jest na: http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/11_2016/Deklaracja_Warszawska_dotycz%C4%85ca_bezza%C5%82ogowych_
statk%C3%B3w_powietrznych.pdf. 
61 Konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” odbyła się w Warszawie w dniach 23–24.11.2016 r. 
Zorganizowało ją Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z ULC i EASA. Gospodarzem konferencji był Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Andrzej Adamczyk. Uczestniczyli w niej: Komisarz Europejska Violeta Bulc, Dyrektor Wykonawczy EASA Patrick Ky, p.o. Prezesa ULC Piotr Samson, 
Dyrektor Wykonawczy SESAR Joint Undertaking Florian Guillermet, dyrektorzy generalni lotnictwa cywilnego państw członkowskich UE, przedstawiciele 
ICAO, międzynarodowych stowarzyszeń, organów UE, agencji oraz przemysłu lotniczego.
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ich integracji z unijnym systemem lotniczym załogowych statków powietrznych. Wyrażono ocze-
kiwania wobec przyszłych regulacji określających zasady i standardy funkcjonowania UAS, w tym 
w przemyśle oraz potrzebę skuteczniejszej koordynacji działań uczestników procesu tworzenia 
ram prawnych. Określono zadania i terminy realizacji opracowania koncepcji U-Space i stworze-
nia unijnego systemu UAS. 

Zagadnienia poruszane w wystąpieniach uczestników konferencji można podzielić na nastę-
pujące grupy tematyczne: a) podsumowanie wykonania wniosków z konferencji w Rydze; b) prob-
lematyka ekonomiczna (dotyczyła w szczególności: oceny potencjału rynku dronów, wspierania 
konkurencyjności, modeli biznesowych i nowych technologii, inwestowania w integrację dronów 
z unijnym systemem lotniczym, w tym stosowanie mechanizmów finansowania; c) problematy-
ka legislacyjna (dotyczyła w szczególności: przygotowania kompleksowego systemu prawnego 
wpierającego wykorzystywanie dronów, zasad odnoszących się do bezpieczeństwa, standardów 
w przemyśle lotniczym, przestrzeni powietrznej); d) problematyka koordynacji i współpracy (do-
tyczyła w szczególności: współpracy pomiędzy organami zajmującymi się ochroną, obroną i bez-
pieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, mechanizmu skutecznej koordynacji pomiędzy KE, 
właściwymi agencjami UE a interesariuszami, edukacji i przeprowadzania kampanii promocyjnych 
mających na celu zwiększenie świadomości funkcjonowania UAS u wszystkich użytkowników).  

9.1. Wnioski i decyzje podjęte na konferencji

W trakcie obrad uczestnicy konferencji przeprowadzili analizę skuteczności dotychczaso-
wych działań rozwijających ramy prawne funkcjonowanie dronów w UE. Zgłosili wiele propozycji 
i oczekiwań dotyczących przyszłych rozwiązań prawnych i organizacyjnych funkcjonowania unij-
nego rynku dronów. Podjęli także konkretne decyzje terminowych działań. Stanowisko uczest-
ników znalazło swój wyraz w, podpisanej na zakończenie konferencji,  Deklaracji Warszawskiej. 
Najważniejsze oceny, wnioski i decyzje brzmią następująco: 
1) dotychczasowe działania w tworzeniu elastycznych ram prawnych dotyczących bezpieczeń-

stwa na poziomie UE w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji z Rygi oceniono pozytywnie;
2) dalszy rozwój jednolitego rynku dronów powinien odbywać się w oparciu o zasady 

konkurencyjności; 
3) istnieje potrzeba dalszych prac nad systemem prawa wpierającego wykorzystywanie dro-

nów, a przyszłe rozwiązania legislacyjne powinny spełniać następujące warunki:
a) system prawa powinien być kompleksowy, łatwy w stosowaniu, przystępny, przyjazny pod 

względem komercyjnym i operacyjnym, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo 
i chroniący prywatność oraz środowisko;

b) zasady bezpieczeństwa powinny być proste, proporcjonalne do zagrożeń płynących ze 
strony operacji, oparte na światowych standardach i skuteczne w działaniu oraz uwzględ-
niać przyszłe rozwiązania prawne;

c) standardy dla przemysłu lotniczego powinny czynić go otwartym i opierać się na zasadzie 
skuteczności działania;

d) koncepcja wykorzystania przestrzeni powietrznej powinna być spójna, w szczególno-
ści dotycząca U-Space (dostępu do mniejszych wysokości w przestrzeni powietrznej, 
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zwłaszcza na terenach miejskich), a wykonalność jej wymogów i standardów zostanie 
jak najszybciej przetestowana; 

4) konieczne jest rozwiązanie problemów współpracy i skutecznej koordynacji działań KE i właś-
ciwych agencji UE a interesariuszami w zakresie: 
a) ochrony, obrony i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności 

i środowiska naturalnego;
b) monitorowania, doradzania i pomocy przy ustanowieniu ram prawnych, w tym opraco-

wania standardów dla przemysłu i zasad finansowania projektów dotyczących integracji 
bezzałogowych statków powietrznych oraz koncepcji U-Space; 

c) edukacji i prowadzenia kampanii promocyjnych mających na celu zwiększenie świado-
mości wszystkich użytkowników, w szczególności tych, którzy nie mają wykształcenia 
w zakresie lotnictwa;

5) przyjęto do realizacji dwa terminowe zadania: 
a) w ciągu sześciu miesięcy nakreślić koncepcję U-Space; zarys ten powinien odnosić się 

do kwestii związanych z modelami biznesowymi oraz zarządzaniem i obejmować ideę 
operacji;

b) do 2019 r. stworzyć unijny system bezzałogowych statków powietrznych w oparciu o za-
sady zawarte w Deklaracji z Rygi.

III. Funkcjonowanie dronów w Polsce
W obecnie realizowanych cywilnych operacjach lotniczych, podczas poruszania się na ziemi 

i normalnych warunkach lotu (gdy lot przebiega bez zakłóceń), bezzałogowe statki powietrzne 
pozostają pod zdalną kontrolą operatora w czasie całej operacji. Niemniej jednak automatyka 
pokładowa może mieć możliwość wykonania manewru bez polecenia od operatora w sytuacjach 
awaryjnych. Na przykład w przypadku utraty połączenia na kanale dowodzenia i kontroli lub bez-
pośredniego ryzyka kolizji w powietrzu z innym statkiem powietrzem. 

1. Wymagania techniczne

Przepisy techniczne i eksploatacyjne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych cięż-
szych niż 25 kg określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 26 kwietnia 2013 r.62 wydane na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze. Zgodnie 
z jego postanowieniami wszystkie bezzałogowe statki powietrzne o MTOM63 przekraczającej 25 kg 
wymagają dopuszczenia do lotu oraz rejestracji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Dopuszczenie do lotu poprzedzone jest przeprowadzeniem oceny technicznej. Bezzałogowe 
statki powietrzne o MTOM powyżej 25 kg, które zostały dopuszczone do lotów otrzymują warunki 
wykonywania lotów i są wpisywane do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w kategorii „spe-
cjalny” – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, 

62 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksplo-
atacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 524).
63 Maksymalna masa startowa (Maximum Take-Off Mass – MTOM).
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r.64 Przydziela się im znaki rejestra-
cyjne rozpoczynające się od liter SP-X… 

Bezzałogowe statki powietrzne o MTOM nie większej niż 25 kg nie podlegają obowiązkowi 
wpisywania do Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych. Jednakże ustawodawca umożliwia 
właścicielowi takiego statku złożenie wniosku o jego rejestrację65. 

2. Kwalifikacje personelu

Wymagania dla operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych 
niż rekreacyjne lub sportowe oraz mechanika poświadczenia obsługi bezzałogowego statku 
powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe określa art. 95 ustawy 
– Prawo lotnicze. Zgodnie z jego treścią powinni oni posiadać świadectwo kwalifikacji, które jest 
dokumentem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji i upoważnia do wykonywania 
określonych czynności lotniczych. 

Świadectwa kwalifikacji wydawane są przez Prezesa Urzędu. W celu jego uzyskania osoba 
ubiegająca się o nie musi mieć ukończone 18 lat, ukończyć szkolenie66, zdać egzamin teoretycz-
ny i praktyczny oraz przejść badania lekarskie. W przypadku kandydata na operatora  VLOS są 
to podstawowe badania lekarskie, a w przypadku operatora BVLOS badania lotniczo-lekarskie. 

Świadectwo kwalifikacji wydane przez właściwy organ lub uprawniony podmiot państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym nie wymagają uznania przez Prezesa Urzędu. Wydane przez inne organy lub 
uprawnione podmioty wymagają uznania przez Prezesa Urzędu.

3. Bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej 

Do wykorzystania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni 
powietrznej mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo lotnicze i wydane na jej podstawie 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu oraz szczegółowe zasady wykonywa-
nia lotów, wymogi i wytyczne wydane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Biuro 
Ochrony Rządu67 i Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP68, a w szczególności:
1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 

2013 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania 
tych statków69.

64 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych 
oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz. U. z 2013 r. poz. 726).
65 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektó-
rych przepisów ustawy – Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania 
tych statków (Dz. U. z 2013 r. poz. 440 ze zm.).
66 Programy szkolenia określa i publikuje Prezes Urzędu. Szkolenie kandydatów do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku 
powietrznego oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa odbywa się na zasadach określonych w następujących przepisach: art. 95a–95e ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; §3 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru 
podmiotów szkolących (Dz. U. z 2013 poz. 1068); §29–33 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 
2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2013 poz. 664 ze zm.).
67 Organ odpowiedzialny za ochronę osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa.
68 W strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych.
69 Dz. U. z 2013 r. poz. 440 ze zm. Ostatnie zmiany obowiązują od 7 września 2016 r.
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegó-
łowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania 
państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi 
organami służb ruchu lotniczego70.

3) Wymogi Biura Ochrony Rządu związane z wydaniem zgody na lot w ROL 4871.
4)  Zasady wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA) 

wydane przez PANSA72. 
5) Zasady wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych 

niebędących na wyposażeniu lotnictwa państwowego w strefach ruchu lotniskowego lotnisk 
wojskowych (MATZ). Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej73.
Art. 126 ustawy – Prawo lotnicze pozwala bezzałogowym statkom powietrznym na wykony-

wanie lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej 
nie większej niż 150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej 
VLOS, zostały wyłączone ze stosowania przepisów art. 126 ust. 2–5 ustawy – Prawo lotnicze, 
z uwzględnieniem przepisów określonych w załącznikach nr 6 i 6a do rozporządzenia MTBiGM 
z 26 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 440 ze zm.).

Pozostałe im podlegają i musza spełniać wymagania w zakresie wyposażenia w urządzenia 
umożliwiające lot, nawigację i łączność jak załogowy statek powietrzny wykonujący lot z widocz-
nością (VFR) lub według wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni powietrznej. 

Loty mogą być wykonywane na podstawie złożonego planu lotu – z zastrzeżeniem wykony-
wania lotów międzynarodowych przez obce cywilne bezzałogowe statki powietrzne74. Loty bez-
załogowych statków powietrznych niespełniających wymagań w zakresie wyposażenia mogą być 
wykonywane w strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej, 
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 121 ust. 575. 

Ustawodawca określił również przypadki, w których bezzałogowy statek powietrzny może 
zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola oraz kto 
jest uprawniony do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo 
przejęcia kontroli nad jego lotem.

Szczegółowe zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami 
latającymi o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanymi wyłącznie w operacjach w zasię-
gu widoczności wzrokowej VLOS oraz warunki i wymagania użytkowania tych statków określają 
załączniki nr 6 i 6a do rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 26 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 440 z późn. zm.). 

70 Dz. U. z 2004 r. Nr 44 poz. 413.
71 ROL 48 – to Rejon Ograniczeń Lotów 48. Pozyskano z: http://www. bor.gov.pl/index. php?fk=1104.
72 Pozyskano z: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa.
73 Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 7 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie uszczegółowienia 
zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego 
lotnisk wojskowych (MATZ). Pozyskano z: http://ssrlszrp.wp.mil.pl/plik/file/DroneRadar/Wytyczne_.pdf. 
74 Wymagają one zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu w porozumieniu z właściwymi organami wojskowymi (art. 149 ustawy – Prawo lotnicze).
75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrz-
nej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu 
lotniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 44 poz. 413); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych 
przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 44 poz. 414); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania 
służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 44 poz. 415).
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Wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących 
bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej do 20 kg oraz minimalne wysokości sum gwa-
rancyjnych tego ubezpieczenia określa załącznik nr 7 tego rozporządzenia. 

3.1. Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych  

Wykonanie lotów bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o MTOM nie-
przekraczającej 25 kg, w niektórych strefach przestrzeni powietrznej i na pewnych wysokościach, 
wymaga ich koordynowania z zarządzającymi danymi strefami76. 

Planujący loty w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w strefach kontrolowanych lotnisk 
(CTR) mają obowiązek dokonać zgłoszenia do PAŻP/ASM1 na minimum 3 dni robocze przed pla-
nowanymi lotami celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów. Wykonywanie lotów 
bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających wyłącznie w zasięgu wzroku operatora 
w pozostałych strukturach przestrzeni powietrznej wymaga uzyskania zgody (o ile loty w nich są 
dozwolone) od zarządzających tymi strefami.

Loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS mogą być wykonywane w strefach wydzie-
lanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej. Przed ich wykonaniem wymagane 
jest ich zgłoszenie do PAŻP/ASM1 na minimum 120 dni roboczych przed planowanymi lotami. 

Loty specjalne (określone w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/201277) 
wymagają uzyskania przez operatora zezwolenia od Prezesa ULC i załączenie go do formularza 
zgłoszenia lotów do PAŻP.

III. Podsumowanie 
Integracja bezzałogowych systemów statków powietrznych (potocznie nazywanych dronami) 

z unijnym systemem lotnictwa cywilnego znajduje się w początkowej fazie, a cywilny rynek UAS 
jest jeszcze w powijakach. Posiada on jednak duży potencjał – na konferencji w Warszawie jego 
wartość oszacowano na sto miliardów euro w nadchodzących latach. 

Działania na rzecz stworzenia właściwych warunków do wykorzystanie pełnego potencjału 
UAS KE prowadzi od 2009 r. W tym czasie przeprowadziła analizy warunków funkcjonowania 
UAS i przygotowała szereg dokumentów, w których zaprezentowała wizję europejskiego trans-
portu powietrznego w perspektywie do 2050 r., określiła kierunki działania w celu jej realizacji 
i wymagania dla jednolitych ram prawnych funkcjonowania UAS, zwiększyła także koordynację 
inicjatyw badawczo-rozwojowych. 

Problematyce kształtowanie przyszłości lotnictwa i dronów jako źródła nowych miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego poświęcono dwie konferencje wysokiego szczebla, na których podej-
mowano decyzje o znaczeniu strategicznym dla sektora UAS. Uzgodniono m.in., że w procesie 
wspierania integracji UAS z unijnym systemem lotnictwa cywilnego należy je traktować tak samo, 
jak załogowe statki powietrzne – przy jednoczesnym uwzględnieniu ich specyfiki. Należy przez 
to rozumieć, że przepisy regulujące funkcjonowanie UAS nie powinny nakładać niepotrzebnych 

76 Szerzej zob.: Informacja Ośrodka Planowania Strategicznego PAŻP „Zasady wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli 
latających (RPA)”. Pozyskano z: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang= pl&opis=OPS/ops_rpa. 
77 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów 
lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz roz-
porządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. WE 2012 L 281/1)
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obciążeń dla nowo rozwijającego się przemysłu. Ponadto integracja UAS z unijnym systemem 
lotnictwa cywilnego powinna uwzględniać aspekty społeczne ich funkcjonowania, dotyczące ta-
kich kwestii, jak odpowiedzialność cywilna, czy zachowanie prywatności. 

Obecnie najintensywniejsze prace trwają przy standaryzacji przepisów bezpieczeństwa i ochrony 
operacji UAS w skali europejskiej, znoszenia ograniczeń w korzystaniu z europejskiej przestrzeni 
powietrznej oraz otwierania jednolitego rynku europejskiego na nowatorskie rozwiązania. Dużo 
uwagi poświęca się zapewnieniu prywatności, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomo-
ści używania UAS w pobliżu osób i obiektów chronionych lub w strefach ograniczonego dostępu. 
W tym celu prowadzi się kampanie edukacyjne i promocyjne oraz publikuje materiały doradcze. 

Prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi kompleksowego systemu integrującego 
bezzałogowe statki powietrzne z unijnym systemem lotnictwa cywilnego znajdują się na różnych 
etapach zaawansowania. Jedne są w fazie procedowania konkretnych przepisów – jak prace pro-
wadzone przez EASA nad zasadami bezpieczeństwa funkcjonowania UAS, inne w fazie opraco-
wywania koncepcji – jak prace nad utworzeniem U-Space oraz standardów dla przemysłu i zasad 
finansowania projektów dotyczących integracji bezzałogowych statków powietrznych. Jednym 
z nich wyznaczono terminy zakończenia prac koncepcyjnych (koncepcja U-Space powinna być 
gotowa w ciągu 6 miesięcy), a innym nie. W świetle postanowień konferencji przedstawionych 
w Deklaracji Warszawskiej, opracowania spójnego unijnego systemu bezzałogowych statków 
powietrznych w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji z Rygi należy się spodziewać w 2019 r. 

Na rozwiązanie czeka wiele problemów we współpracy i skutecznej koordynacji działań KE 
i unijnych agencji w usuwaniu barier stojących na drodze do powszechnego wykorzystywania UAS 
do celów cywilnych. Efektywne funkcjonowanie jednolitego rynku dronów w Europie uzależnione 
jest w dużym stopniu od przygotowania szczegółowych standardów regulujących jego otwartość 
i przejrzystości zasad finansowania projektów z funduszy unijnych.

Optymizmem napawa fakt, że dotychczasowe plany KE realizowała terminowo – w czym 
niewątpliwa zasługa EASA, która sprawnie przeprowadziła akcję informacyjną i konsultacje pro-
pozycji wymagań dla UAS oraz przedstawiła KE propozycje nowego rozporządzenia i poprawek 
do rozporządzenia bazowego. Należy mieć nadzieję, że równie sprawnie potoczą się prace w po-
zostałych obszarach, podlegającym innym agencjom UE. 

Polskie przepisy regulujące funkcjonowanie dronów są spójne z europejskimi przepisami 
bezpieczeństwa i europejską koncepcją integracji UAS z ogólnodostępną przestrzenią powietrzną. 
Sprzyjają też rozwojowi przemysłu i rynku usług w tym sektorze. Kluczową kwestią dla rozwoju 
polskich przedsiębiorstw sektora UAS będzie wdrożenie standardów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zasad innowacyjności i konkurencyjności, a także umiejętne korzystanie z unijnych na-
rzędzi wsparcia rozwoju rynku UAS, takich jak Horyzont 2020 – Program ramowy UE w zakresie 
badań naukowych i innowacji i COSME – Europejski program na rzecz małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.6

Marian Bujnowski            Integracja bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa cywilnego97

Bibliografia

Bujnowski, M. (2016). Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Aspekty współpracy międzynarodowej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

EASA. (2016). ‘Prototype’ Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations, European Aviation 
Safety Agency. Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UAS%20Prototype%20
Regulation%20final.pdf. 

EASA. (2015). Opinion of a technical nature. Introduction of a regulatory framework for the opera-
tion of unmanned aircraft. Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/
opinion-technical-nature.

EASA. (2015). Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (drones) “Framing the Future of Aviation”. 
Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/ doc/2015-03-06-drones/ 
2015-03-06-riga-declaration- drones.pdf.

EASA. (2015). Concept of Operations for Drones. A risk based approach to regulation of unmanned 
aircraft. Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/con 
cept-operations-drones.

EASA. (2015). Advance Notice of Proposed Amendment 2015-10 Introduction of a regulatory frame-
work for the operation of drones. Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/document-library/noti 
ces-of-proposed-amendment/npa-2015-10.

EASA. (2009). Doc E.Y013-01 – EASA policy statement: airworthiness certification of Unmanned Aircraft 
Systems (UAS). Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/E.Y013-01_%20UAS_%20
Policy.pdf.

EASA. (2009). Doc E.Y013-01 – EASA policy statement: airworthiness certification of Unmanned Aircraft 
Systems (UAS). Pozyskano z: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/E.Y013-01_%20UAS_%20
Policy.pdf.

ICAO. (2012). Agenda Item 3d: C3 SARPs Command and Control (C2) link provision, link certification and 
requirement for Annex 10 SARPs (brainstorming). UASSG/10-SN No. 6 04/09/12, Unmanned Aircraft 
Systems Study Group (UASSG) Tenth Meeting, Rio de Janeiro, 24 to 28 September 2012. Pozyskano 
z: http://www.icao.int/safety/acp/acpwgf/acp-wg-i-16/uassg%2010%20sn%2006-c2%20link%20cert%20
and%20sarps%20 brainstorm.pdf.

KE. (2014). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie 
rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych 
w bezpieczny i zrównoważony sposób. COM(2014) 207 final. Pozyskano z: https://www.easa.europa.
eu/system/files/dfu/Communication_Commission_Drones.pdf

KE. (2012). Wnioski z konsultacji przedstawione Radzie UE. Staff Working Document “Towards a European 
strategy for the development of civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)”, 
SWD(2012) 259 final. Pozyskano z: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20
13438%202012%20INIT.

KE. (2011). Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/modes/air/doc/flightpath2050.pdf

ULC. (2016). Deklaracja Warszawska. „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodar-
czego”. Pozyskano z: http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/11_2016/Deklarcja_Warszawska_
dotycz%C4%85ca_bezza%C5%82ogowych_statk%C3%B3w_powietrznych.pdf.

Zieliński, T. (2014). Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.



98

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.7

Marta Burnecka-Szczepańska*

Rola Prezesa UOKiK  
w ochronie praw pasażerów linii lotniczych 

Spis treści
I. Wstęp
II. Na straży czyich interesów stoi Prezes UOKiK?
III. Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony pasażerów 
IV. Dotychczasowe działania organu ochrony konkurencji i konsumentów wobec przewoźników 

lotniczych
 1. Uwagi wstępne 
 2.  Kontrola linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów przeprowadzona 

w 2007 r.
 3.  Badanie krajowego rynku przewozów lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów 

przeprowadzone w 2012 r. 
V. Podsumowanie

Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie roli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w zakresie ochrony konsumentów – pasażerów linii lotniczych będących konsumentami w rozu-
mieniu przepisów prawa krajowego. Powyższe zagadnienie zostanie ujęte od strony przepisów 
prawa umożliwiających organowi podejmowanie stosownej interwencji wobec przewoźników lotni-
czych oraz od strony praktycznej – dotychczasowych działań opisanych w raportach kontroli prze-
strzegania praw konsumentów przez przedsiębiorców świadczących usługi przewozu lotniczego. 

Słowa kluczowe: interes publiczny; konsument; zbiorowe interesy konsumentów; niedozwolone 
postanowienia umowne; prawa pasażerów linii lotniczych.

JEL: K29

I. Wstęp
W pierwszym kwartale 2016 r. obsłużono w ruchu krajowym (regularnym i czarterowym) 

703 8261 pasażerów. Z roku na rok zauważalny jest wzrost liczby podróżujących. Zwiększa się 
również świadomość polskich pasażerów odnośnie do ich praw. W 2015 r. liczba skarg wniesionych 

* Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy; główny specjalista w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w Bydgoszczy; e-mail: burneckaszczepanska.marta@gmail.com. Poglądy zawarte w niniejszym artykule są poglądami prywatnymi Autorki i nie powinny 
być utożsamiane ze stanowiskiem Prezesa UOKiK.
1 Dane pozyskane z tabeli pt. „Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym – regularnym i czarterowym w pierwszym 
kwartale lat 2014–2016” zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego http://ulc.gov.pl pod adresem: http://www.ulc.gov.pl/_dow-
nload/statystyki/2016/wg_portow_kraj_1kw2016_v2.pdf (5.12.2016).
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do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej: Prezes ULC) wyniosła ponad 5,1 tys., podczas 
gdy w 2011 r. takich skarg odnotowano niecałe 2,2 tys.2.

Pomimo powyższych tendencji nie sposób przemilczeć, iż nie zawsze pasażerowie wygry-
wają w sporze z przewoźnikiem lotniczym3. System prawny ochrony pasażerów linii lotniczych nie 
należy do łatwych. W przypadku krajowych lotów równolegle obowiązują trzy porządki prawne: 
prawo krajowe, prawo europejskie, a także prawo międzynarodowe. 

Podstawowym aktem prawnym w prawie krajowym jest ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze (t.j. Dz.U. 2016, poz. 605 ze zm.; dalej: prawo lotnicze), które reguluje m.in. kwestie prze-
wozu lotniczego, ochrony praw pasażerów, a także problematykę odpowiedzialności za szkody 
związane z przewozem lotniczym. W zakresie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za 
szkody w krajowym przewozie pasażerów, bagażu i towarów prawo lotnicze odsyła do Konwencji 
o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 
28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235; dalej: konwencja montrealska), ratyfikowanej przez 
Polskę w dniu 6 października 2005 r. Jednocześnie, w prawodawstwie europejskim, w zakresie 
odpowiedzialności przewoźników w odniesieniu do transportu lotniczego pasażerów i ich baga-
żu zastosowanie ma Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 roku 
w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu 
drogą powietrzną (Dz.U.UE.L.1997.285.1, z późn. zm.), które właściwie wdraża przepisy konwen-
cji montrealskiej4, rozszerzając jednocześnie ich stosowanie również do przewozów lotniczych 
wewnętrznych każdego państwa członkowskiego. 

Odnośnie do ochrony praw pasażerów, w europejskim porządku prawnym funkcjonują także 
następujące rozporządzenia:
1) Rozporządzenie nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku 

ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91 (dalej: rozporządzenie 261/2004);

2) Rozporządzenie nr 1107/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku 
w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą (dalej: rozporządzenie 1107/2006);

3) Rozporządzenie nr 2111/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 
2005 roku w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podle-
gających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów 
korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego 
przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (dalej: rozporządzenie 2111/2005). 
Powyższe rozporządzenia stosuje się bezpośrednio, a obowiązują w Polsce w związku z wej-

ściem naszego kraju do Unii Europejskiej.5 

2 Dane pochodzące z artykułu internetowego pt. „Polacy skarżą linie lotnicze na potęgę” zamieszczonego na stronie internetowej http://www.rp.pl pod 
adresem http://www.rp.pl/Linie-lotnicze-i-lotniska/311309960-Polacy-skarza-linie-lotnicze-na-potege.html (6.12.2016).
3 Zob. notatkę KE pt. „Zmiany przepisów dotyczących praw linii lotniczych – najczęściej zadawane pytania” z dnia 13 marca 2013 r. Pozyskano z: http://
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_pl.htm (5.12.2016).
4 Patrz art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2027/97.
5 Z uwagi na przyjęty przez Autorkę zakres przedmiotowy niniejszego artykułu, kwestie związane ze stosowaniem przepisów prawa unijnego oraz 
orzecznictwem w tym zakresie zostaną jedynie zasygnalizowane. Nie sposób traktować o prawach pasażerów będących konsumentami na gruncie 
przepisów ustawy antymonopolowej z całkowitym pominięciem dorobku unijnego w zakresie ochrony pasażerów linii lotniczych.  



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.7

Marta Burnecka-Szczepańska            Rola Prezesa UOKiK w ochronie praw pasażerów linii lotniczych100

Ponadto, z przepisu art. 205 prawa lotniczego wynika, iż do umowy przewozu lotniczego oraz 
do innych stosunków cywilnoprawnych związanych z przewozem lotniczym, nieuregulowanych 
przepisami pPrawa lotniczego i konwencją montrealską należy stosować przepisy k.c.

Istnieje również mnogość ścieżek dochodzenia swych praw przez pasażerów linii lotniczych. 
Polscy konsumenci mogą zwracać się ze skargami do Komisji Ochrony Praw Pasażerów (dalej: 
KOPP), równocześnie wytaczać powództwa przed sądami cywilnymi6 oraz składać zawiadomienia 
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

II. Na straży czyich interesów stoi Prezes UOKiK?
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK, organ ochrony 

konsumentów, organ) podejmuje działania w interesie publicznym ochrony interesów przedsię-
biorców i konsumentów (vide art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów7). Ustawa 
ta należy do dziedziny prawa publicznego i jako taka powinna mieć zastosowanie w sytuacji za-
grożenia interesu publicznego, a nie interesu jednostkowego. Identyczne stanowisko prezentują 
także w swoim orzecznictwie SN oraz SOKiK. Podstawą do zastosowania przez Prezesa UOKiK 
przepisów ustawy winno być uprzednie stwierdzenie, że został naruszony interes publicznopraw-
ny, a nie interes jednostki czy też grupy8. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 4 lipca 2001 r. Sąd 
Antymonopolowy wyraził stanowisko, iż: „interes publiczny w postępowaniu administracyjnym 
nie jest pojęciem jednolitym i stałym. W każdej sprawie winien być on ustalony i konkretyzowany. 
Organ administracji – Prezes UOKiK winien być w toku i przy wydawaniu decyzji rzecznikiem 
tego interesu, albowiem wynika to z jego zadań w strukturze administracji publicznej – art. 7 k.p.a. 
Publiczny znaczy dotyczący ogółu, dostrzeżony przez nieokreśloną z góry liczbę osób, a nie jed-
nostki, czy też określoną grupę. A zatem podstawą do zastosowania przez Prezesa UOKiK prze-
pisów ustawy antymonopolowej winno być uprzednie stwierdzenie, że został naruszony interes 
publicznoprawny, a nie wyłącznie interes prawny jednostki, czy grupy”9. 

W tym miejscu należy wskazać, iż ustawa antymonopolowa w zakresie definicji pojęcia kon-
sumenta odwołuje się do przepisów k.c. Zgodnie z art. 221 k.c. „za konsumenta uważa się osobę 
fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową”. W przeciwieństwie do wcześniejszych regulacji, przewi-
dujących, że konsumentem jest każda osoba – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka (o ile 
zawiera umowę w celach bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą), w obecnym 
stanie prawnym konsumentem jest jedynie osoba fizyczna. Osoba fizyczna jest także konsumen-
tem w sytuacji, gdy sama, będąc przedsiębiorcą, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bez-
pośrednio z tą działalnością gospodarczą (wykonywaniem zawodu) (Stawicki, 2016, s. 193–194). 
W przypadku usług przewozu lotniczego konsumentem na gruncie ustawy antymonopolowej nie 

6 Patrz wyr. SN z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. III CZP 113/13, LEX nr 1421756.
7 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2016, poz. 229; dalej: ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, ustawa antymonopolowa).
8 Wyr. SOKiK z dnia 27 czerwca 2001 r., sygn. akt XVII Ama 92/00.
9 Wyr. SOKiK sygn. akt XVII Ama 108/00; patrz również wyr. SOKiK z dnia 30 maja 2001 r. sygn. akt XVII Ama 80/00; wyr. SOKiK z dnia 6 czerwca 
2001 r. sygn. akt XVII Ama 78/00.
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będzie zatem osoba, która podróżuje w celach biznesowych lub pracownik wysłany przez swego 
pracodawcę w delegację10. 

Patrząc dalej na przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczące ochrony 
konsumentów, dowiadujemy się o ustanowionym przez ustawodawcę zakazie stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów (vide art. 24 ww. ustawy). Ustawa ta formułuje 
definicję negatywną pojęcia zbiorowego interesu konsumentów, stwierdzając w art. 24 ust. 3, że 
nie jest nim suma indywidualnych interesów konsumentów. 

W świetle przywołanego na wstępie art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów należy przyjąć, że ze zbiorowymi interesami konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy 
działania przedsiębiorcy są powszechne i mogą dotknąć każdego potencjalnego konsumenta bę-
dącego kontrahentem przedsiębiorcy. Przedmiotem ochrony nie są zatem interesy indywidualnego 
konsumenta lub grupy indywidualnych konsumentów, ale wszystkich – aktualnych lub potencjal-
nych klientów – traktowanych jako grupa uczestników rynku zasługująca na szczególną ochronę11.  

Sąd Najwyższy w  uzasadnieniu do jednego z wyroków stwierdził natomiast, iż: „nie jest za-
sadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej można wszczy-
nać tylko wtedy, gdy zagrożone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy 
pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie 
szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczby 
potencjalnych konsumentów”12.

W świetle powyższego, jeżeli działanie przewoźnika lotniczego nie dotyczy interesów po-
szczególnych pasażerów, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny i niedający 
się porównać z innymi, lecz wpływa niekorzystnie na interesy potencjalnie nieokreślonego kręgu 
pasażerów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej, licznej grupy obecnych i przy-
szłych kontrahentów przedsiębiorcy, to w takiej sytuacji Prezes UOKiK będzie władny do podjęcia 
działań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dla zobrazowania powyż-
szego stwierdzenia, jako przykład działania naruszającego zbiorowy interes konsumentów moż-
na wskazać takie skonstruowanie procedury reklamacyjnej przez przewoźnika lotniczego, które 
uniemożliwi lub utrudni dochodzenie praw przez konsumentów. Praktyką godzącą w zbiorowe 
interesy konsumentów może być także reklama wprowadzająca w błąd, np. w zakresie możliwości 
zakupu biletu po reklamowanej cenie. 

III. Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony pasażerów 
W tym miejscu należy wskazać, iż przepis art. 205a ust. 4 prawa lotniczego wskazuje, że za-

kres kompetencji Prezesa ULC wykonującego swe zadania za pomocą KOPP „nie narusza zadań 
i kompetencji Prezesa UOKiK, o których mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów”. 

Ustawodawca zdecydował, że Prezes ULC kontroluje przestrzeganie przepisów wynikają-
cych jedynie z trzech rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony praw pasażerów13. Nie można 
więc w tym trybie składać skargi w przypadku roszczeń dotyczących śmierci, uszkodzenia ciała 

10 W dalszej części artykułu, w przypadku odniesienia się do pasażera linii lotniczych w kwestiach dotyczących kompetencji i działań Prezesa UOKiK, 
mowa będzie o pasażerze będącym konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
11 Wyr. SA w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt VI ACa 306/08, a także Miąsik, 2009, s. 962.
12 Wyr. SN z dnia 12 września 2003 r. (sygn. akt: I CKN 504/01), patrz również wyr. SOKiK z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. XVII Ama 26/08.
13 Mowa o: rozporządzeniu 261/2004, rozporządzeniu 1107/2006, rozporządzeniu nr 2111/2005. 
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lub rozstroju zdrowia, uszkodzenia bagażu czy towaru, wszelkich roszczeń cywilnoprawnych 
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego itd. Zakres przedmiotowy dotyczy więc: odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, naruszenia praw osób niepełno-
sprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, a także 
naruszenia przepisów dotyczących ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych 
podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasaże-
rów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego 
przewóz (Bernatt, 2016, s. 97).

Odnosząc się do kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów, wskazać 
trzeba, iż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, iż organ władny jest prowadzić 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W aktualnym 
stanie prawnym przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące 
w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: 
– naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; 
– nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji; 
– proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom 

tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w za-
kresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny 
do ich charakteru – tzw. misseling (Stawicki, 2016)14.
W przypadku przedsiębiorców realizujących połączenia lotnicze może zostać wszczęte po-

stępowanie praktycznie we wszystkich ww. zakresach (oprócz misseling’u, który dotyczy stricte 
usług finansowych).

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nadaje Prezesowi UOKiK także kompetencje 
do prowadzenia postępowań w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 
Przedmiotem kontroli organu pod kątem występowania tego rodzaju postanowień w przypadku linii 
lotniczych będą wszelkie regulaminy porządkowe, regulaminy serwisów internetowych, poprzez 
które odbywa się sprzedaż biletów, ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu. 

Organ ochrony konsumentów uprawniony jest również do wystosowania do przedsiębiorcy 
wystąpienia w sprawach ochrony konsumentów bez wszczynania postępowania (vide art. 49a 
ustawy). Jest to nowe uprawnienie, które „wpisuje się w występującą także poza granicami Polski 
tendencję do odformalizowania postępowania przed organami ochrony konkurencji i częstego 
uciekania się do nieformalnych interakcji pomiędzy przedstawicielami organów i przedstawicie-
lami przedsiębiorców w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości” (Bernatt, 2016, s. 97).

IV. Dotychczasowe działania organu ochrony konkurencji 
i konsumentów wobec przewoźników lotniczych

1. Uwagi wstępne

Postępowania przed Prezesem UOKiK wszczynane są z urzędu. O możliwych zagrożeniach 
dla konsumentów organ dowiaduje się w wyniku własnych obserwacji (np. z doniesień medial-
nych), zawiadomień konsumentów, przedsiębiorców, innych podmiotów, instytucji państwowych. 

14 Patrz art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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Prezes UOKiK z własnej inicjatywy przeprowadza  także kontrole wzorców umownych stoso-
wanych w obrocie z konsumentami przez przedsiębiorców działających w wielu branżach. Wyniki 
tych badań publikowane są w formie raportów dostępnych na stronie internetowej Urzędu. Raporty 
te posiadają walor edukacyjny dla zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

2.  Kontrola linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów  
przeprowadzona w 2007 r.

W marcu 2007 r. Prezes UOKiK opublikował raport z kontroli linii lotniczych w zakresie prze-
strzegania praw konsumentów15. Kontroli tej poddano szesnastu przewoźników lotniczych posia-
dających na tamten czas największe udziały w rynku przewozu pasażerskiego w Polsce. Wśród 
kontrolowanych wymienić można: Air France S.A. Oddział w Polsce, Alitalia Włoskie Linie Lotnicze 
S.A. Oddział w Polsce, British Airways Publiczna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Deutsche 
Lufthansa S.A. Oddział w Polsce, Królewskie Linie Lotnicze KLM S.A. Oddział w Polsce, Polskie 
Linie Lotnicze LOT S.A., Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (Spółka z o.o.) Oddział w Polsce, 
Germanwings, Ryanair Ltd.16.

Ideą przyświecającą powyższemu badaniu było sprawdzenie czy w związku z usługami 
świadczonymi przez przewoźników lotniczych wystąpiły nieprawidłowości w zakresie naruszania 
obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwej lub 
wprowadzającej w błąd reklamy i innych czynów nieuczciwej konkurencji godzących w zbiorowe 
interesy konsumentów oraz czy we wzorcach umownych przewoźników lotniczych znajdują się 
niedozwolone postanowienia umowne17. 

Organ ochrony konsumentów dokonał analizy prawidłowości dokonywania rezerwacji i zakupu 
biletu lotniczego przez Internet, prawidłowość prezentowania cen biletów lotniczych na stronach 
internetowych przewoźników oraz w reklamach, prawidłowość składania oraz rozpatrywania re-
klamacji, kontrolę warunków przewozu pasażerów i bagażu (wzorców umów) pod kątem wstępo-
wania niedozwolonych postanowień umownych18.

Zaznaczyć należy, iż oceny działań przewoźników lotniczych dokonano w oparciu o obowią-
zującą wówczas ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r.19. Na marginesie pragnę 
wskazać, iż na gruncie tej ustawy przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
rozumiano godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Za praktykę naruszającą zbioro-
we interesy konsumentów uważano w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, 
które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (da-
lej: rejestr niedozwolonych postanowień umownych), o którym mowa w art. 47945 k.p.c., naru-
szanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwą 
lub wprowadzającą w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe 
interesy konsumentów20. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie 

15 Raport dostępny jest na stronie internetowej UOKiK http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci/Raporty.
16 Raport z kontroli linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów, Warszawa, marzec 2007, s. 4.
17 Ibidem, s. 5.
18 Ibidem, s. 5.
19 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U. 2005 Nr 244, poz. 2080, ze zm.).
20 Patrz art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r.
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nie wyłączała ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji21.

Najwięcej stwierdzonych przez Prezesa UOKiK nieprawidłowości dotyczyło stosowania nie-
dozwolonych postanowień umownych w ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu. 
We wzorcach umownych wszystkich kontrolowanych przewoźników stwierdzono możliwość wy-
stępowania niedowolnych postanowień umownych. Jak wskazano w raporcie: „można postawić 
tezę, iż część z ww. uchybień nie ma charakteru zamierzonego i jest wynikiem nieprecyzyjnego 
przetłumaczenia postanowień umownych na język polski albo nieprzystosowania tych postano-
wień do zmian w zakresie obowiązującego stanu prawnego”22. Niemniej jednak nie umniejsza to 
skali i wagi problemu.

Wśród zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK postanowień najbardziej dotkliwe dla 
konsumentów to te, które mogły wyłączać lub ograniczać odpowiedzialność przewoźnika za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Skrajnym tego przykładem jest postanowie-
nie zakwestionowane przez organ, o treści: „Przewoźnik odpowiada za niedotrzymanie umowy, 
niedbalstwo lub z innego tytułu w związku ze szkodą spowodowaną błędami lub pominięciami 
w rozkładach lotu lub w innych publikacjach o rozkładach, jak również w danych przekazanych 
przez pracowników, agentów i przedstawicieli przewoźnika o dniach i czasie przylotów i/lub odlo-
tów oraz o wykonywaniu jakiegokolwiek lotu – ale tylko w przypadkach działania lub zaniechania 
przewoźnika z zamiarem spowodowania szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością prawdopo-
dobieństwa powstania szkody”23.

Organ zauważył również postanowienia wzorców, które dążyły do wyłączenia lub ogranicze-
nia odpowiedzialności przewoźnika za szkody na osobie. Przykładem takiego działania jest zapis 
o brzmieniu: „Przewoźnik nie odpowiada za ewentualne zranienie, zachorowanie lub inny uszczer-
bek na zdrowiu, ze śmiercią pasażera włącznie, a także za uszkodzenia bagażu, który Pasażer 
ma przy sobie, powstałe w wyniku przewozu, w przypadku gdy Pasażerowi ze względu na jego 
stan fizyczny, umysłowy lub wiek, grozi podczas lotu niebezpieczeństwo powstania uszczerbku 
na zdrowiu lub wystąpienia innej szkody”24.

Problemem stwierdzonym w toku kontroli był fakt niezamieszczania na stronach interneto-
wych przewoźników informacji w języku polskim, dotyczyło to kluczowych dla konsumentów doku-
mentów, takich jak ogólne warunki przewozu, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych czy warunki taryf biletu lotniczego25.

Prezes UOKiK zakwestionował także sposób prezentowania na stronach internetowych oraz 
w reklamach cen biletów lotniczych. Wykryto przypadki podawania przez przewoźników ceny 
biletów, które nie odzwierciedlały faktycznych kosztów, jakie zobowiązany był ponieść pasażer 
w związku z realizacją usługi przewozu lotniczego. Ponadto, prezentacja składników cen biletu 
m.in. wysokości podatków, opłat lotniskowych, opłat paliwowych, kosztów ubezpieczenia, prowizji 
za rezerwacje nie były wskazane, szczegółowo określone lub określono je w sposób nieczytelny26.

21 Patrz art. 23b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r.
22 Raport z kontroli linii lotniczych…, s. 10.
23 Ibidem, s. 11.
24 Raport z kontroli linii lotniczych…, s. 11.
25 Ibidem, s. 7.
26 Ibidem, s. 7–8.
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Wśród nieprawidłowości, z których konsumenci nawet mogli nie zdawać sobie sprawy, było 
doliczanie przez jednego z przewoźników do ceny biletu lotniczego opłaty za ubezpieczenie, któ-
rego wykupienie nie jest obowiązkowe (podczas dokonywania rezerwacji koszt ubezpieczenia 
był automatycznie doliczany do ceny biletu), w przypadku kiedy konsument chciał zrezygnować 
z ubezpieczenia, musiał podjąć dodatkowe, uciążliwe czynności27.

Wiele nieprawidłowości dostrzeżonych przez Prezesa UOKiK dotyczyło sposobu prezento-
wania promocji biletów lotniczych. Hasła reklamowe kusiły niskimi cenami biletów, np.: „Promocja. 
Bilety z Warszawy do Sztokholmu już od 58 zł*; do Malme już od 78 zł* ” „Bilety do Włoch, Niemiec 
i na Wyspy za 1 zł”, tymczasem nabycie ich po promocyjnej cenie było niemożliwe28.

Ponadto, w trakcie badania przewoźników lotniczych stwierdzono niewskazywanie konsu-
mentom informacji, które umożliwiłyby im kontakt z przewoźnikiem, w tym złożenie reklamacji29.

Prezes UOKiK podjął działania w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, które zo-
stały stwierdzone w toku przedmiotowej kontroli. Najpierw podjęto kroki mające na celu dobrowol-
ne zaprzestanie stosowania praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów, w tym 
dążące do zmiany stosowanych postanowień  w ogólnych warunkach przewozu osób i bagażu, 
które zdaniem organu mogły stanowić niedozwolone postanowienia umowne. Do przewoźników 
nieposiadających siedziby (oddziału) w Polsce, u których stwierdzono nieprawidłowości, Prezes 
UOKiK wystosował pisma z wezwaniem do ustosunkowania się  do przedstawionych zarzutów. 
Jednocześnie pisma te zostały przesłane do wiadomości Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej 
ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO), a także do wiadomości organu w państwie 
siedziby przewoźnika, właściwego w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów30.

Ostatecznie wszyscy przewoźnicy lotniczy dostosowali się do uwag organu i niecelowe było 
podejmowanie sformalizowanych kroków.  

3.  Badanie krajowego rynku przewozów lotniczych  
w zakresie przestrzegania praw konsumentów przeprowadzone w 2012 r. 

Kolejną okazją dla Prezesa UOKiK, aby przyjrzeć się przewoźnikom lotniczym były organi-
zowane, m.in. w Polsce, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Jedną z form przemiesz-
czania się kibiców na potrzeby obejrzenia poszczególnych meczów miał być transport lotniczy. 
Prezes UOKiK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów oraz mając na celu podnie-
sienie świadomości prawnej konsumentów korzystających z usług linii lotniczych, przeprowadził 
badanie przedsiębiorców, a następnie przedstawił jego wyniki w raporcie31. 

Prezes UOKiK objął kontrolą czterech przedsiębiorców świadczących usługi regularnego 
przewozu lotniczego na terenie kraju: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Eurolot S.A. z siedzibą w Warszawie, OLT Express Regional Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
SprintAir S.A. z siedzibą w Warszawie32.

27 Ibidem, s. 8.
28 Raport z kontroli linii lotniczych…, s. 8.
29 Ibidem, s. 9–10.
30 Ibidem, s.18.
31 Raport z badania krajowego rynku przewozów lotniczych w zakresie przestrzegania konsumentów, Bydgoszcz, maj 2012. Raport dostępny na stronie 
internetowej UOKiK http://www.uokik.pl w zakładce Konsumenci/Raporty.
32 Raport z badania krajowego rynku przewozów lotniczych w zakresie przestrzegania konsumentów, Bydgoszcz, maj 2012, s. 9.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.6.7

Marta Burnecka-Szczepańska            Rola Prezesa UOKiK w ochronie praw pasażerów linii lotniczych106

Dokonana przez Prezesa UOKiK analiza objęła: regulaminy przewozu (ogólne warunkami 
przewozu pasażerów i bagażu) pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień 
umownych, a także udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, procedury 
dotyczące składania reklamacji, przede wszystkim w zakresie sposobów i terminów ich rozpatry-
wania, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, informacje zamieszczane na stronach 
internetowych co do ich prawidłowości i kompletności, w tym sposób prezentowania cen biletów 
lotniczych33.

Jak w przypadku poprzedniego badania, większość z zakwestionowanych postanowień 
zamieszczonych w ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu oraz w regulaminach 
świadczenia usług drogą elektroniczną Prezes UOKiK zaklasyfikował jako niedozwolone posta-
nowienia umowne. 

Postanowienia te dotyczyły między innymi wyłączania lub ograniczania odpowiedzialno-
ści przewoźnika za straty moralne. Przykładem takiego postanowienia jest następujący zapis: 
„Przewoźnik poza tym nie odpowiada za straty moralne, szkody pośrednie i szkody niebędące 
normalnym następstwem, jak również za szkody niemożliwe do ścisłego określenia i wyrównania”. 
W ocenie Prezesa UOKiK, wyniki wykładni przepisów, w szczególności konwencji montrealskiej 
oraz rozporządzenia nr 261/2004, prowadzą do wniosku, iż możliwość dochodzenia zadośćuczy-
nienia za krzywdy i straty moralne oraz za szkody niemożliwe do ścisłego określenia nie jest z góry 
wyłączona.34 Powyższy pogląd jest zbieżny z opinią wyrażoną przez Parlament Europejski w re-
zolucji z dnia 13 marca 2013 r. będącej odpowiedzią na wniosek Komisji Europejskiej dotyczący 
stosowania rozporządzenia 261/200435.

W toku kontroli wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziło m.in. następujące postanowienie: 
„W przypadku uszkodzenia bagażu podręcznego, Pasażer powinien zgłosić to na pokładzie sa-
molotu. Jeśli Pasażer nie spełni tego wymogu, Eurolot nie ponosi odpowiedzialność za żadne 
uszkodzenia bagażu podręcznego”. Jest to jedno z zapisów stosowanych przez przewoźników 
zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika za bagaż. W tym 
miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 17 ust. 2 in fine konwencji montrealskiej „w przypadku 
bagażu niezarejstrowanego, łącznie z przedmiotami osobistymi, przewoźnik ponosi odpowiedzial-
ność, jeżeli szkoda powstała z jego winy albo z winy osób za niego działających”, przy czym ba-
gaż  niezarejestrowany to bagaż podręczny, który konsument zabiera na pokład samolotu. Należy 
zauważyć, iż, co prawda, przepisy konwencji montrealskiej nie wskazują ścieżki reklamacyjnej 
dotyczącej bagażu podręcznego, jednakże cytowane postanowienie nie podaje konsumentowi 
pełnej informacji na temat odpowiedzialności przewoźnika. Konwencja montrealska nie zastrzega 
żadnych rygorów czasowych na zgłoszenie reklamacji na uszkodzenie bagażu podręcznego36.

Zauważone prze organ nieprawidłowości dotyczyły także umocowania przewoźnika do zmiany 
taryfy po zawarciu umowy czy odmowy honorowania biletu w sytuacji, gdy jego pierwszy odcinek 
nie zostanie wykorzystany. W tym ostatnim przypadku, tzw. zasady no show, wskazać trzeba, iż 

33 Raport z badania…, s. 8.
34 Ibidem, s. 44–45.
35 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie funkcjonowania i stosowania nabytych praw osób podróżujących drogą 
lotniczą, 2011/2150(INI). Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0099+0+DOC+XML+V0//
PL&language=PL, vide pkt 16 i 35 ww. rezolucji (6.12.2016).
36 Raport z badania…, s. 47.
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problem dostrzegła Komisja Europejska, która we wniosku z dnia 13 marca 2013 r.37 potwierdziła, 
„że pasażerom nie można odmówić wejścia na pokład podczas podróży powrotnej na podsta-
wie tego samego biletu ze względu na fakt, że nie odbyli na jego podstawie podróży do miejsca 
przeznaczenia. Taki zakaz pozostaje jednak bez wpływu na prawo przewoźników lotniczych do 
wprowadzania szczegółowych zasad w odniesieniu do kolejnego odbywania lotów w ramach tej 
samej podróży. Komisja postanowiła nie wprowadzać całkowitego zakazu stosowania zasady 
no show, gdyż utrudniłoby to przewoźnikom lotniczym oferowanie lotów pośrednich po niższych 
cenach niż loty bezpośrednie, a zatem byłoby szkodliwe dla konkurencji (art. 1 ust. 3 lit. b) wnio-
sku – art. 4 ust. 4 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 261/2004)”38.

W przypadku kontroli regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną organ ochrony 
konsumentów stwierdził stosowanie przez przewoźników postanowień zmierzających do wy-
łączenia odpowiedzialności przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, np. zapisu o treści: „Eurolot nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika będące skutkiem opóźnienia, błędu 
lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych oraz operatorów bądź 
osób korzystających z tych sieci”39.

Ponadto, w przypadku regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, Prezes UOKiK 
dopatrzył się ich sprzeczności z prawem (np. brak regulaminu świadczenia usług drogą elektro-
niczną na stronie internetowej przewoźnika, brak informacji o warunkach rozwiązywania umów) 
lub tożsamości z klauzulą już wpisaną do rejestru niedozwolonych postanowień umownych40.

W wyniku wskazania przewoźnikom lotniczym ww. nieprawidłowości, w większości przypad-
ków przedsiębiorcy dostosowali się do uwag Prezesa UOKiK. Natomiast w wyniku podjęcia przez 
organ ochrony konsumentów sformalizowanych działań, wydano trzy decyzje administracyjne, 
dwie decyzje zobowiązujące41 oraz jedną decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania, nałożono również na przed-
siębiorcę karę pieniężną42. Ostatnia z decyzji została poddana kontroli sądowej. SOKiK oraz 
SA potwierdziły słuszność postawienia przewoźnikowi zarzutu stosowania praktyki naruszającej 
zbiorowy interesy konsumentów polegającej na zaniechaniu wskazania w Regulaminie serwisu 
informacji dotyczących warunków rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 
– wbrew dyspozycji art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sądy dokonały jedynie zmiany wysokości 
kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę43.

37 Wniosek Komisji Europejskiej pt. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu 
z dnia 13 marca 2013 r. COM(2013) 130 final. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-130-PL-F1-1.Pdf (4.12.2016).
38 Wniosek Komisji Europejskiej pt. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 261/2004 …, s. 4.
39 Raport z badania…, s. 58–59.
40 Ibidem, s. 60–64.
41 Decyzje w wydano w trybie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.  2007 Nr 50 poz. 331, z późn. zm.).
42 Dec. Prezesa UOKiK Nr RBG-21/2012 z dnia 4 września 2012 r.; Dec. Prezesa UOKiK Nr RBG- 24/2012 z dnia 4 października 2012 r.; Dec. Prezesa 
UOKiK Nr RBG-27/2012 z dnia 25 października 2012 r., wskazane decyzje dostępne są na stronie internetowej UOKiK http://www.uokik.gov.pl, w za-
kładce Prawo/Decyzje Prezesa UOKiK.
43 Patrz wyr. SOKiK z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. XVIII Ama 134/12; wyr. SA z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. VI ACa 406/14. Wyroki dostępne na 
Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl pod adresem: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_
AmA_000134_2012_Uz_2014-01-27_002 oraz http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000406_2014_Uz_2015-01-09_002 
(7.12.2016).
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IV. Podsumowanie
Dotychczasowe działania Prezesa UOKiK w zakresie kontroli działalności przewoźników 

lotniczych, opisane w niniejszym artykule, potwierdzają, iż ochrona pasażerów linii lotniczych 
poprzez możliwość zastosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest 
niezmiernie potrzebna. 

Od czasu ostatniego kompleksowego badania przewoźników lotniczych dokonanego 
w 2012 roku, nie zaistniała potrzeba ponownego przeprowadzenia przez organ kontroli sytuacji 
na rynku przewozów lotniczych. Nie oznacza to, iż w przyszłości Prezes UOKiK nie podejmie 
stosownych działań na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
np. w sytuacji złożenia zawiadomienia przez konsumenta.

W wyniku działań Prezesa UOKiK polegających na zwróceniu przewoźnikom lotniczym uwagi 
na uchybienia, w większości przypadków nastąpiło dobrowolne dostosowanie się do uwag i wy-
eliminowanie nieprawidłowości. Powyższe świadczyć może o tym, iż przedsiębiorcy świadczący 
usługi przewozu lotniczego w sposób szczególny dbają o swoje dobre imię. Podyktowane jest 
to wolą utrzymania zdobytego zaufania konsumentów. Wszelkie negatywne informacje na temat 
przewoźnika rzutować mogą na ocenę rzetelności wykonywania samej usługi przewozu, w tym 
zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa 

Od wielu lat mówi się o potrzebie zmian przepisów prawa regulujących ochronę pasaże-
rów przewoźników lotniczych (zwłaszcza rozporządzenia Nr 261/2004). Postulowane zmia-
ny w szczególności dotyczą uporządkowania stanowiska TSUE, który w swych wyrokach 
niekiedy dokonywał rozszerzającej interpretacji przepisów, prowadzącej wręcz do stanowienia  
nowego prawa44.

Jak wspomniano na wstępie artykułu, system prawny dotyczący przewozów lotniczych (za-
równo połączeń krajowych, jak i międzynarodowych) jest skomplikowany. Przewoźnicy zobligowani 
są do podawania w regulaminach przewozu wielu informacji. Wystarczy sięgnąć do rozporządze-
nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie 
regulaminów przewozu lotniczego (Dz.U. 2013, poz. 439), które określa wymagania dotyczące 
regulaminów. Przeciętnie ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu stosowane przez prze-
woźników liczą około 30 stron. Ich język jest trudny, przedsiębiorcy bowiem starają się wypełnić 
wszelkie obowiązki wynikające z wielu regulacji prawnych. 

Wiele wskazuje na to, iż w najbliższym czasie dojdzie do zmian przepisów dotyczących 
ochrony prawa pasażerów, idących w kierunku jeszcze większego wzmocnienia uprawnień kon-
sumentów. Pozostaje jedynie nadzieja, iż zmiany te rozwiążą dotychczasowe problemy i uprosz-
czą ścieżkę dochodzenia roszczeń przez pasażerów. Tam bowiem, gdzie istnieje nadmierna 
regulacja i niejasności w interpretacji przepisów, tam łatwiej o nadużycia godzące w interesy  
konsumentów.  

44 Wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008r. sygn. akt: C 549/07, wyr. dostępny na stronie internetowej: http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0549:PL:HTML (6.12.2016); por. wyr. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
19 listopada 2009 roku, sygn. akt: C-402/07 i C-432/07, wyrok dostępny na stronie internetowej:  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:62007J0402:PL:HTML (6.12.2016).
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Streszczenie
Artykuł przedstawia Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej do rozporządzenia (WE) 
nr 261/2004 w zakresie zdarzeń nadających prawa pasażerom linii lotniczych na podstawie tego 
aktu. Przedmiotem  analizy jest zatem: odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie, opóźnienie 
i umieszczenie w klasie wyższej lub niższej. Problematyka ta, jako dotycząca żywotnych interesów 
osób korzystających z usług przewoźników lotniczych, znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości. Wytyczne nawiązują do utrwalonej praktyki orzeczniczej i przedstawiają 
spójną wykładnię przepisów rozporządzenia nr 261/2004. Celem artykułu jest przybliżenie założeń 
interpretacyjnych Komisji w kwestiach najczęściej poruszanych przez zainteresowane podmioty.

Słowa kluczowe: rozporządzenie nr 261/2004; prawa pasażerów linii lotniczych; Komisja Europejska.

JEL: K23

I. Wprowadzenie
Dnia 10 czerwca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne interpretacyjne dotyczą-

ce rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspól-
ne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
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albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej: Wytyczne) oraz rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych 
zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1. Dokument 
ujednolica interpretację prawodawstwa UE w zakresie praw pasażerów linii lotniczych i odpowie-
dzialności przewoźników, które poddawane jest rozbieżnej wykładni w państwach członkowskich. 
W ten sposób Komisja Europejska realizuje założenia „Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa” 
z dnia 7 grudnia 2015 r. w celu ściślejszego stosowania przez krajowe organy wykonawcze praw 
określonych w rozporządzeniu zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości UE2. 

W zawiadomieniu publikującym Wytyczne wyjaśnia się, że dotyczą one kwestii najczęściej 
poruszanych przez krajowe organy, pasażerów i ich stowarzyszenia, Parlament Europejski i przed-
stawicieli branży i zastępują poprzednie informacje zamieszczane na stronie internetowej Komisji. 
Ich celem nie jest natomiast odniesienie się do wszystkich przepisów w sposób wyczerpujący czy 
stworzenie nowych regulacji3. 

Wśród przepisów, którym Komisja poświęciła szczególną uwagę, znalazły się te określają-
ce zdarzenia nadające prawa na podstawie rozporządzenia nr 261/2004. Regulacja wymienia 
je w art. 1, przyznając minimalne prawa dla pasażerów w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład 
wbrew woli, odwołania lotu czy jego opóźnienia oraz w art. 10 stanowiącym o prawach związa-
nych z umieszczeniem w klasie wyższej lub niższej. 

II. Zdarzenia nadające prawa  
na podstawie rozporządzenia nr 261/2004

1. Odmowa przyjęcia na pokład

Zachowując chronologię zawartą w rozporządzeniu, Wytyczne w pierwszej kolejności anali-
zują pojęcie „odmowy przyjęcia na pokład” zdefiniowane w art. 2 lit. j). Zgodnie z nim termin ten 
należy rozumieć jako odmowę przewozu pasażerów danym lotem, mimo że stawili się do wejścia 
na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2, chyba że odmowa przyjęcia na 
pokład jest uzasadniona w szczególności przyczynami wiążącymi się ze zdrowiem, wymogami 
bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. Regulacja odnosi się do często 
stosowanej w przewozach lotniczych praktyki overbookingu, z którą rozporządzenie wiąże od-
powiedzialność po stronie przewoźnika, a której ten może uniknąć, gdy zaistnieją uzasadnione 
przyczyny odmowy przewozu pasażerów danym lotem, wskazane w art. 2 lit. j). 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Komisja wyjaśnia, że przewoźnik jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania nie tylko w przypadku zawyżonej liczby rezerwacji, ale 
również w razie odmowy przyjęcia na pokład z przyczyn operacyjnych4. Stanowisko to dotyczy 
de facto sytuacji, w której przewoźnik lotniczy dokonuje reorganizacji lotu w wyniku okoliczności, 
na które nie miał wpływu (np. strajk) i odmawia przyjęcia na pokład pasażera, który prawidłowo 

1 Zawiadomienie Komisji Europejskiej „Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego roz-
porządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.06.2016 r., Dz. Urz. UE C 214/5 z 15.06.2016 r.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejska stra-
tegia w dziedzinie lotnictwa”, COM(2015) 598 final z 7.12.2015 r., s. 13, pkt 2.5.
3 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 2. 
4 Ibidem, s. 3. 
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się stawił5.  Uwzględnienie obok przyczyn ekonomicznych, tych niezwiązanych z pasażerami, 
a mających charakter operacyjny, wypełnia dość poważną lukę w przepisach rozporządzenia 
i ujednolica warunki działalności przewoźników na rynku lotniczym, realizując przy tym cel, jakim 
jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony pasażerów poprzez szeroką wykładnię na-
danych im praw6. 

Komisja zaznacza również, że w sytuacji odmowy przewozu w celu odbycia przez pasażera 
podróży powrotnej ze względu na odwołanie przez przewoźnika lotniczego lotu do miejsca doce-
lowego i dokonania zmiany trasy pasażera na inny lot, mamy do czynienia z odmową przyjęcia 
na pokład, co w konsekwencji stanowi podstawę do uzyskania dodatkowego odszkodowania od 
obsługującego przewoźnika lotniczego. Definicja z art. 2 lit. j) nie obejmuje jednak przypadku, 
w którym pasażer, posiadający rezerwację na lot do miejsca docelowego oraz lot powrotny, nie 
został wpuszczony na pokład w celu odbycia podróży powrotnej, ponieważ nie odbył pierwszego 
lotu. Nie jest również odmową przyjęcia na pokład sytuacja, gdy pasażer, który posiada rezerwa-
cję na loty następujące po sobie nie został wpuszczony na pokład, gdyż nie odbył poprzedniego 
lotu.  Zauważa się, że oba przypadki wynikają z warunków związanych z zakupionym biletem. 
Komisja zaznacza jednak, że tego rodzaju praktyka może być zakazana przez prawo krajowe7. 

Do sytuacji, które nie mogą być kwalifikowane jako odmowa przyjęcia na pokład Wytyczne 
zaliczają dalej zmianę trasy na inny lot, gdy pierwotny lot pasażera, posiadającego potwierdzoną 
rezerwację, jest opóźniony i odmowę odbycia lotu osobie podróżującej ze zwierzęciem domo-
wym bez odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli jednak pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład 
z powodu błędu obsługi naziemnej w trakcie kontroli dokumentów podróży, w tym wiz, mamy do 
czynienia z odmową przyjęcia na pokład w myśl art. 2 lit. j). Komisja podkreśla, że dla uniknięcia 
sytuacji, w której pasażerom niesłusznie odmawia się wejścia na pokład, przewoźnicy lotniczy 
powinni korzystać z bazy danych Timatic IATA i zasięgać opinii organów publicznych (ambasad 
i ministerstw spraw zagranicznych) zainteresowanych państw w celu kontroli dokumentów podróży 
i wymogów wizowych dla państw przeznaczenia. Państwa członkowskie powinny zatem upewniać 
się, że udostępniają pełne i aktualne informacje dotyczące dokumentów podróży, zwłaszcza jeśli 
chodzi o wymogi wizowe i zwolnienie z nich8. 

Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnoprawnych i osób o ograniczonej sprawności ru-
chowej Komisja odsyła do rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej podróżujących drogą lotniczą9. Uwagę Komisji zwraca art. 4, który gwarantuje 
prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 261/2004 
w razie odmowy wstępu na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną spraw-
ność ruchową. Komisja odsyła również do wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia 
nr 1107/2006 w zakresie obowiązku publikowania informacji na temat wszelkich ograniczeń 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub na temat 

5 Zob. wyr. TS z dnia 4 października 2012 r. w sprawie C-22/11 Finnair Oyj przeciwko T. Lassooy, ECLI:EU:C:2012:604, pkt 26 i 41.
6 Na temat szerokiej wykładni praw przyznanych pasażerom na mocy rozporządzenia nr 261/2004 uzasadnionej koniecznością zagwarantowania wysokiego 
poziomu ochrony zob. m.in. wyr. TS z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA przeciwko Wielkiej Brytanii, ECLI:EU:C:2006:10, pkt 69; 
wyr. TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07 F. Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA, ECLI:EU:C:2008:771, pkt 18.
7 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 3. 
8 Ibidem, s. 4. 
9 Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006 r.
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przewozu ich sprzętu medycznego, sprzętu ułatwiającego poruszanie się bądź tzw. materiałów 
niebezpiecznych10. Informacje muszą bowiem mieć dostępny format i być bezpłatnie udostęp-
niane publicznie, tak by możliwe było świadome przygotowanie się do lotu, a tym samym ograni-
czenie sytuacji, w których przewoźnik odmawia wejścia na pokład samolotu11. Podkreślić należy, 
że sankcjonowanie zaniechania obowiązku poinformowania nie powinno być postrzegane jako 
naruszenie wysokiego standardu ochrony osoby dysfunkcyjnej, jej uprawnienia nie mają bowiem 
charakteru absolutnego (Wroński, 2015, s. 177). Zapewnienie dostępu do informacji leży nie tylko 
w interesie pasażera linii lotniczych, lecz także samego przewoźnika, który tym samym w sposób 
uzasadniony i niezawiniony odmawia przyjęcia na pokład, a więc zabezpiecza się przed ewentu-
alną odpowiedzialność z tego tytułu.

Warto jeszcze zauważyć, że interpretacja definicji zawartej w art. 2 lit. j) chroni prawa pasa-
żerów linii lotniczych, takie jak prawo do odszkodowania na podstawie art. 7, prawo wyboru mię-
dzy zwrotem należności za bilet, zmianą planu podróży lub zmianą planu podróży na późniejszy 
termin w myśl art. 8 oraz prawo do opieki z art. 9 rozporządzenia. W ten sposób jest realizowany 
zarówno wysoki poziom ochrony pasażerów w ruchu lotniczym, jak i zapobiega się nieuczciwej 
praktyce przewoźników, którzy nie są zainteresowani w ponoszeniu kosztów wiążących się z nie-
uzasadnioną odmową przyjęcia na pokład. Wytyczne potwierdzają też zasadę, zgodnie z którą 
działania przewoźnika mogą być usprawiedliwione wyłącznie względami związanymi z indywidu-
alną sytuacją pasażera. Przyjęcie za podstawę odmowy wpuszczenia na pokład innej przyczyny, 
niezależnej i niezwiązanej z osobą pasażera, nie może skutkować pozbawieniem go ochrony.

2. Odwołanie

Odwołanie definiuje art. 2 lit. l) rozporządzenia. Zgodnie z nim jest to nieodbycie lotu uprzed-
nio planowanego, na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce. Komisja, powo-
łując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, wyjaśnia, że odwołanie następuje, co do 
zasady, w razie odstąpienia od rozkładu pierwotnego lotu i dołączenia przez jego pasażerów do 
pasażerów lotu również przewidzianego w rozkładzie, niezależnie od lotu pierwotnego. Podkreśla 
przy tym, że art. 2 lit. l) nie stawia wymogu wyraźnej decyzji o odwołaniu lotu przez przewoźni-
ka12. Zgodnie z przywołanym stanowiskiem nie można natomiast, co do zasady, uznać, że miało 
miejsce opóźnienie lub odwołanie lotu na podstawie komunikatu o opóźnieniu lub odwołaniu 
podanego na lotniskowej tablicy lotów lub informacji udzielonej przez personel przewoźnika lot-
niczego. O odwołaniu lotu nie rozstrzyga okoliczność, że pasażerowie odbierają swoje bagaże 
lub otrzymują nowe karty pokładowe. Nie jest to bowiem związane z obiektywną charakterystyką 
lotu jako takiego. Takie sytuacje można przypisać błędom w kwalifikacji lub specyfice konkretne-
go lotniska bądź mogą one wiązać się z długością oczekiwania i koniecznością spędzenia przez 
danych pasażerów nocy w hotelu13.

10 Dokument Roboczy Służb Komisji Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą SWD(2012) 171 final.
11 Ibidem, s. 7. 
12 Zawiadomienie Komisji Europejskiej …, s. 5. Zob. wyr. TS z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-83/10 S. Rodriguez i in. przeciwko Air France 
SA, ECLI:EU:C:2011:652, pkt 29; wyr. TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Ch. Sturgeon i in. przeciwko Condor 
Flugdienst GmbH i S. Böck, C. Lepuschitz przeciwko Air France SA, ECLI:EU:C:2009:716, pkt 36.
13 Wyr. TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Ch. Sturgeon i in. przeciwko…, pkt 37.
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Wytyczne zestawiają pojęcie odwołania lotu i opóźnienia, które nie jest zdefiniowane w rozpo-
rządzeniu nr 261/2004, wskazując na częste nadużywanie przez przewoźników lotniczych terminu 
„opóźniony” dla określenia sytuacji, która de facto jest odwołaniem lotu. Dokument zwraca uwagę, 
że kryterium zmiany numeru lotu nie zawsze jest decydujące dla uznania lotu za odwołany. Jako 
przykład podaje sytuację, w której odlot następuje dnia następnego i zostaje mu przypisany numer 
rejsu z adnotacją dla odróżnienia od lotu o tym samym numerze rejsu wykonywanego kolejnego 
dnia. W tym przypadku lot może być nadal traktowany jako opóźniony, a nie odwołany. Dlatego 
należy to oceniać odrębnie dla każdego lotu14. Takie stanowisko jest spójne z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, w którym zaznacza się, że w odróżnieniu od opóźnienia lotu odwoła-
nie jest konsekwencją niewykonania pierwotnie przewidzianego lotu. Dlatego dla uznania lotu za 
odwołany nie jest wystarczające nawet znaczne opóźnienie, jeżeli lot jest realizowany zgodnie 
z rozkładem pierwotnie przewidzianym przez przewoźnika lotniczego15.

Komisja zaznacza, że jako odwołanie lotu należy kwalifikować przypadek, gdy statek powietrz-
ny wystartował, ale z jakiegokolwiek powodu został zmuszony do powrotu do portu lotniczego 
odlotu, a pasażerowie tego statku zostali przeniesieni na inny lot. Fakt, że samolot nie osiągnął 
miejsca docelowego wyznaczonego w ramach trasy skutkuje tym, że pierwotnie planowany lot nie 
może zostać uznany za wykonany16. Warto zauważyć, że istotne jest tutaj pojęcie „trasy”. Dlatego 
Trybunału Sprawiedliwości wyjaśnił, że „trasa oznacza drogę, jaką samolot pokonuje z lotniska 
wylotu do lotniska przybycia zgodnie z ustaloną chronologią”, a w związku z tym „nie wystarczy – 
by uznać lot za wykonany – że samolot wystartował zgodnie z przewidzianą trasą, trzeba jeszcze, 
by osiągnął miejsce przeznaczenia wyznaczone w ramach tej trasy”17. 

Wytyczne pozwalają traktować w taki sam sposób, jak odwołanie, loty przekierowane, czyli 
takie „gdzie pasażer ostatecznie przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotni-
czemu wskazanemu jako miejsce docelowe zgodnie z pierwotnym planem podróży pasażera”18. 
Analogii nie można jednak stosować, jeżeli: a) przewoźnik lotniczy zaproponował pasażerowi 
zmianę planu podróży na porównywalnych warunkach przewozu, w najwcześniejszym możliwym 
terminie, do portu lotniczego w pierwotnym miejscu docelowym lub do jakiegokolwiek miejsca do-
celowego uzgodnionego z pasażerem; b) port lotniczy przylotu i port lotniczy pierwotnego miejsca 
docelowego obsługuje to samo miasto lub region. W obu przypadkach lot można uznać za opóź-
niony, natomiast w drugiej sytuacji przez analogię zastosowanie ma art. 8 ust. 3 rozporządzenia19. 

Odwołanie lotu daje pasażerowi prawo do zwrotu należności, zmiany planu podróży lub 
powrotu zgodnie z art. 8 rozporządzenia, a także prawo do opieki, o której mówi art. 9 i prawo 
do odszkodowania zgodnie z art. 7. O odszkodowanie można ubiegać się, jeżeli przewoźnik nie 
poinformował o odwołaniu lotu z odpowiednim wyprzedzeniem, o czym stanowi art. 5 ust. 1 lit. c). 
Ciężar udowodnienia czy i kiedy pasażerowie zostali indywidualnie poinformowani o odwołaniu ich 
lotu spoczywa na przewoźniku (art. 5 ust. 4). Przewoźnik może również uchylić się od obowiąz-
ku wypłacenia odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że odwołanie zostało spowodowane 

14 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 5. 
15 Wyr. TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Ch. Sturgeon  i in. przeciwko…, pkt 33 i 39.
16 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 5. Zob. wyr. TS z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-83/10 S. Rodriguez i in. przeciwko…, pkt 28. 
17 Ibidem.
18 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 5.
19 Ibidem, s. 5 i 6. W przypadku możliwości zastosowania przez analogię art. 8 ust. 3 przewoźnik lotniczy będzie ponosił koszty transportu pasażera 
z innego lotniska na to, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem.
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zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia 
wszelkich racjonalnych środków (art. 5 ust. 3). Przewoźnik musi zatem wykazać, że zaistniała 
sytuacja jest następstwem okoliczności wyjątkowych i niezależnych od niego, takich które sta-
nowią siłę wyższą, wobec której nie mógł skutecznie podjąć odpowiednich środków zaradczych 
(na temat nadintereptacji i nadużywania przesłanki „siły wyższej” przez przewoźników lotniczych: 
Konert, 2010, s. 231–233). Wytyczne sięgają w tym przedmiocie do dość bogatego orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości, w którym odniesiono się do pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności”20 
(zob. również: Konert, 2015, s. 91–104).

3. Opóźnienie

Rozporządzenie nr 261/2004 w art. 6 ust. 1 reguluje odpowiedzialność przewoźnika w związku 
z opóźnieniem lotu, uznając prawo pasażerów do opieki zgodnie z art. 9 oraz do zwrotu należności 
i lotu powrotnego zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a). Regulacja uzależnia prawa te od długości opóźnie-
nia i długości trasy. Jednocześnie nie przewiduje prawa do zmiany planu podróży na mocy art. 8 
ust. 1 lit. b), gdyż można uznać, że przewoźnik lotniczy próbuje w pierwszej kolejności zająć się 
przyczyną opóźnienia w celu zminimalizowania niedogodności dla pasażerów21.

Wytyczne wyraźnie wskazują, że opóźnienie przylotu wynoszące co najmniej trzy godziny 
daje te same prawa w zakresie odszkodowania, co odwołanie lotu. Tym samym przychylono się 
do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, który w takich okolicznościach uznaje sytuację pasa-
żerów lotów opóźnionych za porównywalną z sytuacją pasażerów lotów odwołanych22. Komisja 
zauważa, że Trybunał oparł się na art. 5 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia, który przewiduje 
miedzy innymi prawo do odszkodowania dla pasażerów, których lot został odwołany i którym nie 
zaoferowano zmiany planu podróży umożliwiającej wylot nie więcej niż godzinę przed planowa-
nym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym 
czasie przylotu. Założono więc, że prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 ma na celu 
zadośćuczynienie za stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny23. 

Dla prawidłowej oceny opóźnienia konieczne jest jego zestawienie z planowanym czasem 
przylotu pasażera do miejsca docelowego w rozumieniu art. 2 lit. h), co w przypadku lotów łą-
czonych oznacza miejsce ostatniego lotu danego pasażera24. Nie ma przy tym znaczenia czy 
przewoźnik obsługujący loty łączone jest przewoźnikiem unijnym lub spoza Unii. Jak podkreśla 
Komisja, istotne jest natomiast, by oceniać prawo do odszkodowania w przypadku dużego opóź-
nienia w momencie przylotu do miejsca docelowego wyłącznie w odniesieniu do lotów obsługi-
wanych przez przewoźników z UE25.

Ustalenia rzeczywistego czasu opóźnienia nie jest możliwe bez określenia czasu przylotu. Stąd 
Wytyczne przytaczają za Trybunałem Sprawiedliwości, że „czas przylotu to moment, w którym co 

20 Zob. Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 11 i tamże wyr. TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-549/07 F. Wallentin-Herman przeciwko 
Alitaliap-Linee Aeree Italiane SpA, ECLI:EU:C:2008:771, pkt 17, 22, 23, 25 i 43; wyr. TS z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie C-294/10 A. Eglitis, E. Ratknieks 
przeciwko Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, ECLI:EU:C:2008:771, pkt 37; wyr. TS z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C-257/14 Corina van 
der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, ECLI:EU:C:2011:303, pkt 37 oraz postanowienie TS z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie 
C-394/14 S. Siewert, E. Siewiert, N. Siewiert przeciwko Condor Flugdienst GmbH, ECLI:EU:C:20014:2377, pkt 19–20.
21 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 6. 
22 Zob. wyr. TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 Ch. Sturgeon i in. przeciwko…, pkt 54 i 56.
23 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 10. 
24 Ibidem, s. 11.
25 Ibidem. 
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najmniej jedne z drzwi samolotu otwierają się przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie 
mają prawo opuścić maszynę”26. W celu nienasuwającego wątpliwości ustalenia czasu przylotu, 
Komisja uznała, że obsługujący przewoźnik lotniczy powinien rejestrować czas przylotu na pod-
stawie np. oświadczenia podpisanego przez załogę lotniczą lub agenta obsługi naziemnej. Czas 
przylotu powinien zostać przekazany bezpłatnie na żądanie krajowemu organowi odpowiedzial-
nemu za egzekwowanie przepisów i pasażerom w razie, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy 
powołuje się na czas przylotu jako dowód zgodności z rozporządzeniem27.

Zrównanie w prawach pasażerów lotów o dużym, wynoszącym co najmniej trzy godziny, 
opóźnieniu z pasażerami lotów odwołanych jest jak najbardziej zasadne, gdyż ponoszą oni nie-
odwracalną stratę czasu, czego skutkiem jest doświadczenie analogicznych niedogodności28. 
Jedyną adekwatną rekompensatą wobec powstałych w ten sposób szkód może być właśnie od-
szkodowanie. Inne podejście byłoby sprzeczne z zasadą równego traktowania (szerzej: Kuźniar-
Kwiatek, 2015, s. 133–134; Wroński, 2015a, s. 164–166).

4. Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej jest ostatnim zdarzeniem nadającym prawa na 
podstawie rozporządzenia nr 261/2004. W myśl art. 10 rozporządzenia przewoźnik nie może 
domagać się jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty w razie umieszczenia pasażera w klasie wyższej 
(ust. 1). Z kolei umieszczenie pasażera w klasie niższej zobowiązuje przewoźnika lotniczego 
do zwrotu 30% ceny biletu w przypadku lotów do 1500 km, 50% ceny biletu w przypadku lotów 
od 1500 do 3500 km lub 75% ceny biletu przypadku lotów od 3500 km (ust. 2).

Regulacja art. 10 odnosi zmianę klasy przewozu na niższą lub wyższą do tej, na którą został 
wykupiony bilet. W Wytycznych Komisja Europejska zaznacza dodatkowo, że definicja umieszcze-
nia w klasie niższej czy wyższej nie dotyczy „wszelkich korzyści oferowanych w ramach programu 
lojalnościowego lub innego programu komercyjnego oferowanego przez przewoźnika lotniczego 
lub organizatora wycieczek”29. 

III. Podsumowanie
Rozporządzenie nr 261/2004 wprowadza jednolite zasady ochrony pasażerów linii lotniczych 

tradycyjnych, niskokosztowych czy czarterów. Przyjęcie tego aktu wynikało z potrzeby harmonizacji 
rozwiązań legislacyjnych i poprawy sytuacji pasażerów linii lotniczych w państwach członkowskich 
UE. Wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 295/91 z dnia 4 lutego 1991 r. usta-
nawiające wspólne zasady systemu odszkodowań dla pasażerów, którym odmówiono przyjęcia na 
pokład w regularnych przewozach lotniczych30 nie sprostało temu zadaniu. W praktyce okazało 
się, że nowa regulacja również pozostawia wiele wątpliwości w przedmiocie gwarantowanych praw 

26 Ibidem, s. 6. Zob. wyr. TS z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C-452/13 Germanwings GmbH przeciwko R. Henningowi, ECLI:EU:C:2014:2141, pkt 27. 
27 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 6.  
28 Na tę okoliczność powoływał się niejednokrotnie TS w swoim orzecznictwie. Zob. wyr. TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 
i C-432/07 Ch. Sturgeon i in. przeciwko …, pkt 60 i 61; wyr. TS z dnia 23 października 2012 r. w sprawie połączonych C-581/10 i C-629/10 E. Nelson, 
B. Ch. Nelson, B. Ch. Nelson przeciwko Deutsche Lufthansa AG i The Queen przeciwko Civil Aviation Authority, ECLI:EU:C:2012:657, pkt 34 i 40; wyr. 
TS z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-11/11 Air France SA przeciwko H.-G. Folkertsowi i l.-T. Folkerts, ECLI:EU:C:2013:106, pkt 32.
29 Zawiadomienie Komisji Europejskiej…, s. 6.  
30 Dz. Urz. WE L 36 z 8.2.1991 r.
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pasażerów linii lotniczych i odpowiedzialności ich przewoźników. Stąd też Komisja Europejska 
złożyła w 2013 r. wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 261/200431. 

Przedstawione Wytyczne interpretacyjne dokonują wykładni przepisów, których zastosowanie 
w praktyce było niejednoznaczne i znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości. Należy zauważyć, że celem dokumentu nie jest zastąpienie ani uzupełnienie 
wniosku Komisji o zmianę rozporządzenia. Dokument zawiera natomiast istotne wskazówki tak dla 
pasażerów linii lotniczych, jak i przewoźników, chroniąc tym samym interesy i prawa obu podmio-
tów. Odniesienie się do zdarzeń nadających prawa utrwala praktykę orzeczniczą Trybunału i daje 
spójną wykładnię przepisów rozporządzenia nr 261/2004. Ma ona charakter funkcjonalny i realizuje 
takie cele aktu, jak zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów lotniczych i podniesienie 
standardów ochrony poprzez wzmocnienie ich praw. Umacnia również jedną z podstawowych 
zasad prawa Unii Europejskiej – zasadę pewności prawa. Dzięki temu rozporządzenie staje się 
bardziej czytelne dla organów krajowych i zwykłego odbiorcy, chcącego dochodzić swoich praw 
w związku z zaistnieniem stosownych okoliczności. 
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Streszczenie
W systemie prawa lotniczego UE problematyka zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i zapewniania 
służb żeglugi powietrznej (ANS) ujęta jest w rozporządzeniach dotyczących jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej (SES) oraz powiązanych z nimi przepisach dotyczących funkcjonowania 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W artykule zaprezentowano przegląd 
wybranych regulacji dotyczących operacyjnych i ekonomicznych aspektów działalności służb 
ATM/ANS w przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i państw uczestniczących w pro-
gramie SES.

Słowa kluczowe: jednolita europejska przestrzeń powietrzna; zarządzanie ruchem lotniczym; 
służby żeglugi powietrznej; certyfikacja; opłaty nawigacyjne; nadzór nad bezpieczeństwem.

JEL: K33, L93, L98

I. Wprowadzenie
W marcu 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet czterech rozporządzeń ustawo-

dawczych, które ukonstytuowały program jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES)1, 
mający na celu ogólną poprawę funkcjonowania systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) 

* Doktor inż. pil.; adiunkt w Katedrze Lotnictwa Cywilnego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; e-mail: 
m.t.markiewicz@aon.edu.pl.
1 I pakiet SES tworzą następujące rozporządzenia PE i Rady: nr 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 
(Dz.Urz. UE L 96 z 31.3.2004 r., s. 1), nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 
(Dz. Urz. UE L 96 z 31.3.2004, s. 10), nr 551/2004 w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.3.2004, s. 20) oraz nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (Dz. Urz. 
UE L 96 z 31.3.2004, s. 26).
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poprzez reformę sektora zapewniającego służby żeglugi powietrznej (ANS) w państwach człon-
kowskich UE. Rozpoczęcie programu SES oznaczało rozszerzenie kompetencji prawotwórczych 
instytucji UE na obszar ATM/ANS, jako elementu wspólnej polityki transportowej, i włączenie tej 
dziedziny do procesów integracyjnych w Europie. Warto przypomnieć, że do stworzenia koncepcji 
SES przyczyniły się dynamiczny rozwój transportu lotniczego i trudności w sprawnej obsłudze 
zwiększonego ruchu lotniczego przez krajowe instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej 
(ANSP). Rezultatem ujawnionej dysfunkcji systemu ATM był znaczący wzrost opóźnień, generu-
jących dodatkowe koszty dla przewoźników lotniczych, oraz obniżenie poziomu bezpieczeństwa 
lotów. Wszystkie te zjawiska prowadziły do ograniczenia możliwości rozwoju rynku transportu 
lotniczego w UE i zmniejszenia jego światowej konkurencyjności. Zainicjowany przez UE program 
legislacyjny dotyczący SES stanowił zatem reakcję na zaistniałą i stale pogarszającą się sytuację 
w międzynarodowej żegludze powietrznej nad Europą. 

Zasadniczym celem podjętych działań była poprawa standardów bezpieczeństwa i efek-
tywności ogólnego ruchu lotniczego (GAT)2 oraz optymalizacja przepustowości przestrzeni po-
wietrznej państw członkowskich UE. Początkowo realizacja programu SES przebiegała zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, szybko jednak dostrzeżono, że osiągnięcie części zamierzonych 
rezultatów (np. takich jak wzrost efektywności i zapewnienie interoperacyjności) wyłącznie za 
pomocą środków prawnych będzie nierealne w założonych ramach czasowych. Poważne obawy 
KE, co do możliwości skutecznego przeprowadzenia reformy, budziła przede wszystkim utrzymu-
jąca się w poszczególnych państwach nadmierna ilość i różnorodność przestarzałych systemów 
łączności, nawigacji i dozorowania ruchu lotniczego (CNS), wskutek czego europejski system ATM 
w okresach letnich funkcjonował na granicy swych zdolności operacyjnych3. W celu przyśpieszenia 
koniecznych zmian w tej dziedzinie, na wniosek KE, w listopadzie 2005 r. zainicjowano program 
badawczo-rozwojowy w zakresie modernizacji technicznej europejskiego systemu zarządzania 
ruchem lotniczym (SESAR). Program ten stanowi obecnie obok legislacji SES tzw. drugą warstwę 
regulacyjną wspólnotowej polityki transportu lotniczego.

Wdrażanie przepisów pierwszego pakietu SES w latach 2004–2008 nie przyniosło oczekiwa-
nych rezultatów w niektórych kluczowych obszarach. W szczególności nie ustanowiono żadnego 
z planowanych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB)4, które miały przyczynić się do 
ograniczenia jej fragmentacji oraz zwiększenia efektywności kosztowej zapewniania służb ruchu 
lotniczego. Na brak widocznych postępów w tym zakresie złożyło się wiele przyczyn, z których 
część miała swoje źródło w historycznie ukształtowanych podziałach polityczno-wojskowych i eko-
nomicznych. Złożonym zagadnieniem, poważnie opóźniającym transgraniczną integrację służb 
żeglugi powietrznej w ramach FAB okazała się kwestia suwerenności państw członkowskich UE. 
Powodem trudności w tym zakresie było błędne utożsamianie przez niektóre państwa swoich 
kompetencji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i obronność, wynikających ze zwierzchnictwa 

2 Ogólny ruch lotniczy oznacza każdy ruch cywilnych statków powietrznych, a także każdy ruch państwowych statków powietrznych (w tym wojskowych, 
celnych i policyjnych), jeśli taki ruch odbywa się zgodnie z procedurami ICAO.
3 W szczytowych okresach przewozów lotniczych wielkość ruchu lotniczego coraz częściej przekracza dostępną przepustowość europejskiej przestrzeni 
powietrznej. Podobna sytuacja występuje w USA, gdzie pod egidą Federalnej Administracji Lotnictwa cywilnego (FAA) realizowany jest program służą-
cy opracowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji pod nazwą NextGen (Next Generation Air Transportation System). W marcu 
2011 r. USA i UE nawiązały współpracę w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie lotnictwa cywilnego w celu zapewnienia globalnej interoperacyjności 
swoich programów modernizacji ATM.
4 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Tworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej przez funkcjonalne bloki przestrzeni: 
śródokresowe sprawozdanie na temat zaawansowania projektu, KOM(2007) 101, wersja ostateczna, 15.03.2007.
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w przestrzeni powietrznej, z funkcją zarządzania ruchem lotniczym. KE reprezentowała pogląd, 
że środkiem zaradczym w tym względzie może być wzmocnienie cywilno-wojskowej współpracy 
i koordynacji w obszarze ATM, tak w wymiarze krajowym, jak i regionalnym.

Kolejną przyczyną niezadowalających postępów w implementacji przepisów prawnych 
dotyczących SES był fakt, że warunki świadczenia usług przez instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej uległy w tym okresie zasadniczym zmianom. W sytuacji stale rosnącej wielkości 
ruchu lotniczego, ograniczonej przepustowości przestrzeni powietrznej i kryzysu ekonomicznego 
ponownie zyskały na znaczeniu zagadnienia związane z wydajnością i jakością służb ATM. Dążąc 
do zapewnienia wysokiego poziomu sprawności i ekonomiczności transportu lotniczego, instytucje 
prawodawcze UE przyjęły w październiku 2009 r. dwa rozporządzenia, z których jedno znowe-
lizowało dotychczasowe przepisy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (stąd nazwano 
je pakietem SES II), a następne rozszerzyło zakres zadań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) o kwestie bezpieczeństwa lotnisk oraz ATM/ANS5. Celem wprowadzonych 
zmian było również zdynamizowanie działań niezbędnych do utworzenia funkcjonalnych bloków 
przestrzeni powietrznej, które mają stanowić platformę integracji i współpracy regionalnej między 
krajowymi władzami nadzorującymi (NSA)6 i instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrz-
nej. Wejście w życie drugiego pakietu legislacyjnego SES stworzyło nowe warunki funkcjonowania 
systemu ATM w Europie, umożliwiające usługodawcom ANS zwiększenie wydajności operacyjnej 
i efektywności ekonomicznej oraz poprawę osiągów w takich obszarach, jak bezpieczeństwo ru-
chu lotniczego, przepustowość przestrzeni powietrznej i ochrona środowiska przez usprawnienie 
procedur zarządzania ruchem lotniczym.

II. Zakres prawodawstwa SES i zagadnienia terminologiczne
Obszar regulacji prawnej dziedziny ATM/ANS ulegał stopniowemu poszerzeniu i rozwojowi. 

Przyjęte dotychczas przepisy z zakresu SES ustanowiły w szczególności: 
– wspólne, minimalne wymagania bezpiecznego i sprawnego zapewniania służb żeglugi po-

wietrznej na obszarze UE, ze szczególnym uwzględnieniem interesu publicznego;
– obowiązki państwowych władz lotnictwa cywilnego w zakresie nadzoru nad wypełnianiem 

przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej ustanowionych wymogów;
– jednolity sposób organizacji i zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania prze-

pływem ruchu lotniczego;
– zasady i przepisy dotyczące certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej 

oraz mechanizm naliczania opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej;
– obowiązek państw w zakresie zapewnienia służby ruchu lotniczego (ATS) w określonych 

blokach ich terytorialnej przestrzeni powietrznej, przez wyznaczenie w tym celu instytucji 
zapewniającej służby żeglugi powietrznej posiadającej aktualny certyfikat uznawany na ob-
szarze UE;

5 Mowa tu o rozporządzeniach PE i Rady: nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, 
(WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz. Urz. 
UE L 300 z 14.11.2009, s. 34) oraz nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, za-
rządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, s. 51).
6 W Polsce obowiązki NSA wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zadania i kompetencje Prezesa ULC określa art. 21 ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2016, poz. 605).
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– wspólny ogólnoeuropejski system skuteczności działania instytucji zapewniających służby 
żeglugi powietrznej, obejmujący takie kluczowe obszary ich działalności, jak: bezpieczeństwo, 
przepustowość, efektywność ekonomiczna i ochrona środowiska;

– funkcję scentralizowanego zarządzania siecią ATM;
– zasady udzielania i warunki uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego oraz zadania państw 

członkowskich, obejmujące m.in. certyfikację jednostek świadczących usługi szkoleniowe. 
W prawodawstwie lotniczym UE tytułowe pojęcia ATM i ANS są zdefiniowane zarówno w roz-

porządzeniach SES, jak i przepisach dotyczących funkcjonowania EASA. Według rozporządzenia 
(WE) nr 549/2004 (ramowego), termin „zarządzanie ruchem lotniczym” oznacza połączenie funkcji 
pokładowych i naziemnych (służby ruchu lotniczego, zarządzanie przestrzenią powietrzną i za-
rządzanie przepływem ruchu lotniczego) wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego i skutecz-
nego ruchu statków powietrznych podczas wszystkich faz operacji (art. 2, pkt 10). Przez pojęcie 
„służby żeglugi powietrznej” w myśl art. 2 pkt 4 rozumie się natomiast służby ruchu lotniczego 
(ATS), służby łączności, nawigacji i dozorowania (CNS), służby meteorologiczne dla żeglugi 
powietrznej (MET) oraz służby informacji lotniczej (AIS). W odróżnieniu od terminologii przyjętej 
przez ICAO unijna definicja ANS nie uwzględnia służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego 
(SAR)7 i w konsekwencji służba ta nie stanowi przedmiotu regulacji z zakresu SES. Z kolei roz-
porządzenie (WE) nr 1108/2009 (rozszerzające zakres działań EASA) posługuje się terminem 
ATM/ANS, który oznacza funkcje w zakresie zarządzania ruchem lotniczym i służby żeglugi po-
wietrznej (w brzmieniu określonym w rozporządzeniu nr 549/2004), a także służby zajmujące się 
tworzeniem i przetwarzaniem danych oraz formatowaniem i dostarczaniem danych dotyczących 
ogólnego ruchu lotniczego do celów żeglugi powietrznej o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
(art. 3 lit. q). Przytoczone definicje wskazują na potrzebę ujednolicenia pojęć z zakresu przedmio-
towej problematyki w aktach unijnego prawa lotniczego8, jak również zapewnienia ich spójności 
z terminologią stosowaną przez ICAO.

III. Czynniki kształtujące działalność służb ATM/ANS
W celu pełniejszego zrozumienia omawianych zagadnień należy wskazać, że system ATM 

jako podmiot zarządzający (sterujący) oddziałuje na użytkowników przestrzeni9 w wielu domenach 
przedmiotowych, w sferach: organizacyjnej, technicznej, ekonomicznej, społecznej, środowisko-
wej itp. Dominującymi czynnikami (wymiarami i determinantami) procesu zarządzania ruchem 
lotniczym są: 
– zorientowanie na rynek przewozów lotniczych jako zasadniczego nabywcy usług nawiga-

cyjnych, którego potrzeby i wymagania stanowią źródła sygnałów sterujących w systemie 
ATM10;

 7 Służbie SAR poświęcony jest załącznik 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Poszukiwanie i ratownictwo, wyd. ósme, ICAO 2004.
 8 Należy nadmienić, że przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 1108/2009 spowodowało więcej rozbieżności między przepisami rozporządzeń dotyczących 
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (WE) nr 549-552/2004 i rozporządzeniem podstawowym w sprawie ustanowienia EASA (WE) nr 216/2008. 
W celu wyeliminowania takich niespójności KE opracowała projekt poprawek w ramach pakietu SES II+, który nadal jest procedowany przez instytucje 
prawodawcze UE.
 9 Wyrażenie ogólne obejmujące użytkowników komercyjnych, wojskowych i lotnictwa ogólnego. Użytkownikiem przestrzeni może być jakikolwiek organ 
władzy, organizacja lub pojedyncza osoba, która potrzebuje dostępu do przestrzeni powietrznej. Użytkowanie przestrzeni wiąże się z operacjami statków 
powietrznych, potrzebami wojskowymi (np. działaniami ogniowymi na poligonach) i ochroną środowiska naturalnego (parki narodowe, rezerwaty przyrody). 
10 Np. wzrost opóźnień występujących w regularnej komunikacji lotniczej w ostatniej dekadzie XX w. spowodował potrzebę zainicjowania wielu programów 
modernizacji europejskiego systemu ATM.
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– zorientowanie na bezpieczeństwo, wyrażające podstawowe znaczenie tego czynnika we 
wszystkich rodzajach działalności związanej z lotnictwem, w tym w zarządzaniu ruchem 
lotniczym (m.in. większe niż czynników efektywnościowych, czasowych i ekonomicznych), 
a odzwierciedlona w międzynarodowych przepisach i procedurach służb żeglugi powietrznej;

– zorientowanie na integrację (zadań, funkcji i procesów), wyrażające idee systemowe (holi-
styczne) i centralizacyjne w zarządzaniu europejskim i krajowymi systemami ATM; 

– zorientowanie na przepływy (zapewnienie sprawności i szybkości przepływu informacji lot-
niczych i ruchu lotniczego, centralizacja funkcji strategicznych, decentralizacja funkcji wy-
konawczych, synchronizacja procesów, ciągłość świadczenia usług) wyrażające dążenie do 
procesowego ujęcia zarządzania ruchem lotniczym. 
Systemy ATM muszą spełniać wieloaspektowe wymagania określone przepisami prawa 

lotniczego międzynarodowego, europejskiego i krajowego11. Zasadniczym wymogiem użytkow-
ników przestrzeni wobec systemu ATM jest zapewnienie jednakowego dostępu do wszystkich 
jego zasobów (informacji, służb, elementów przestrzeni i infrastruktury technicznej). Są one bo-
wiem niezbędne do spełnienia ich specyficznych wymagań operacyjnych oraz zagwarantowania 
bezpieczeństwa lotów podczas wspólnego użytkowania przestrzeni12. Kolejnym wymaganiem 
jest minimalizowanie kosztów operacji lotniczych poprzez optymalizowanie tras i profilów lotów, 
skutkujących skróceniem czasu, mniejszym zużyciem paliwa i resursów technicznych. Pośrednim 
efektem takiej działalności jest zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko na-
turalne (emisja hałasu i spalin z napędów lotniczych). Opis zestawu zdefiniowanych elementów 
zarządzania ruchem lotniczym i sposobu, w jaki są one skonfigurowane i wykorzystywane w celu 
spełnienia wymagań użytkowników, stanowi koncepcję operacyjną systemu ATM. Koncepcja ta 
powinna zawierać informacje o funkcjach i zadaniach zainteresowanych stron, a także interakcjach 
pomiędzy nimi, realizowanych procesach i ich wzajemnych powiązaniach, organizacji przestrze-
ni powietrznej, procedurach, przepływach informacji, pomocach technicznych oraz możliwych 
zdarzeniach.

IV. Wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej
Służby ATM/ANS zapewniane w przestrzeni powietrznej nad terytorium państw członkow-

skich UE powinny spełniać wspólne wymogi ustanowione na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 550/2004 oraz art. 8b rozporządzenia (WE) nr 216/200813. Obejmują one takie kwestie, jak: 
techniczne i operacyjne kompetencje oraz przydatność; systemy i procesy zarządzania bezpie-
czeństwem i jakością; systemy sprawozdawcze; jakość usług; zdolność finansowa; zobowiązania 
finansowe i ich ubezpieczenie; własność i strukturę organizacyjną, włącznie z zapobieganiem 
konfliktom interesów (status prawny, struktura własności i wszelkie inne uzgodnienia mające 
znaczący wpływ na kontrole aktywów usługodawcy); zasoby ludzkie, włącznie z odpowiednimi 
planami obsady stanowisk oraz ochronę. Wspólne wymogi dotyczące zapewniania ANS zostały 
ustanowione po raz pierwszy w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2096/2005, obecnie obowiązującym 

11 Ogólnoświatowe normy i zalecane praktyki (SARPs) w tej dziedzinie zostały przyjęte przez Radę ICAO zgodnie z postanowieniami artykułów 37, 54 
i 90 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i zawarte w aneksach 2 i 11 do Konwencji. Jednolite stosowanie przez państwa członkowskie 
ICAO specyfikacji zawartych w SARPs uważane jest za niezbędne lub pożądane dla bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.
12 Zgodnie z opracowaną przez Eurocontrol koncepcją elastycznego użytkowania przestrzeni (FUA) przestrzeń powietrzną należy traktować jako 
wspólne dobro, w którym realizowane powinno być pełne spektrum potrzeb wszystkich jej użytkowników w możliwie najszerszym zakresie.
13 Zasadnicze wymagania dotyczące ATM/ANS oraz kontrolerów ruchu lotniczego określone są w załączniku Vb do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.
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aktem prawa w tym zakresie jest rozporządzenie nr 1035/201114. Nakłada ono obowiązek cer-
tyfikacji instytucji świadczących usługi służby żeglugi powietrznej oraz zobowiązuje te instytucje 
do zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie wspólnymi wymogami w okresie ważności 
certyfikatu i w stosunku do wszystkich służb nim objętych. Zgodnie z art. 4 podmiot ubiegający 
się o certyfikat potwierdzający jego zdolność do zarządzania żeglugą powietrzną powinien speł-
niać szereg wymogów. Zostały one podzielone na dwie grupy: ogólnych wymogów zapewniania 
służb żeglugi powietrznej oraz dodatkowych szczególnych wymogów w zależności od rodzaju 
zapewnianych służb. 

Ogólne wymogi zostały określone w załączniku I do omawianego rozporządzenia. Zgodnie 
z nimi usługodawca musi zapewniać służby żeglugi powietrznej w sposób bezpieczny, efektyw-
ny, ciągły i zrównoważony do racjonalnego poziomu ogólnego zapotrzebowania na ruch lotniczy 
w danej przestrzeni powietrznej. W celu wykonania we właściwy sposób swoich zadań, instytucja 
świadcząca usługi ANS jest zobowiązana do posiadania odpowiedniego potencjału technicznego 
i operacyjnego, a jej personel powinien dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie żeglugi po-
wietrznej. Wymogiem ogólnym jest dysponowanie przez instytucję zapewniającą służby żeglugi 
powietrznej systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemem zarządzania jakością. 
System ten ma obejmować politykę jakości, program zapewniania jakości oraz przeprowadzać 
przeglądy systemu zarządzania jakością w kwestii zaspokojenia potrzeb różnych użytkowników. 
W tym aspekcie istotny jest również wymóg otwartości i przejrzystości służb ANS. Realizowany 
on jest poprzez publikację warunków dostępu do swoich służb oraz ustanowienie przynajmniej 
raz w roku regularnego procesu indywidualnych lub zbiorowych konsultacji z użytkownikami służb 
żeglugi powietrznej. Natomiast w wypadku pogorszenia się usług w wyniku zdarzeń zaistniałych 
w trakcie działalności instytucja zapewniająca ANS jest uprawniona do opracowania planu inter-
wencyjnego, mającego charakter naprawczy. Na tym tle istotny jest także obowiązek posiadania 
i bieżącej aktualizacji instrukcji operacyjnych (INOP) na użytek personelu operacyjnego oraz 
ustanowienia systemu zarządzania ochroną w celu zapobiegania bezprawnemu zakłócaniu za-
pewniania służb. 

Szczególne wymogi dotyczące zapewniania służb ruchu lotniczego (ATS), służb meteoro-
logicznych (MET), służby informacji lotniczej (AIS) oraz służb łączności, nawigacji i dozorowa-
nia ruchu lotniczego (CNS/ATM) określone zostały w załącznikach II–V. Głównym wymogiem 
szczegółowym jest zobowiązanie usługodawcy ANS do ustanowienia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) jako integralnej części zarządzania swoimi służbami. System ten ma 
gwarantować osiągnięcie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ryzyka 
wypadku lotniczego z winy personelu ATS. Celowi temu w praktyce służy zasada, że każda osoba 
zaangażowana w kwestie bezpieczeństwa służb ruchu lotniczego będzie ponosić indywidualną 
odpowiedzialność za swoje działania. Obok zapewnienia bezpieczeństwa służb, celami SMS są 
również identyfikacja zagrożeń i ocena ich stopnia – także w odniesieniu do zmian w systemie 
zarządzania ruchem lotniczym oraz utrzymanie bezpieczeństwa oprogramowania stosowanego 
w systemach CNS/ATM. 

14 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi 
powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10. 2011 r., s. 23).
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V. Zasady certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi 
powietrznej (ANS) i wyznaczania instytucji zapewniających służby 

ruchu lotniczego (ATS)
Zapewnianie służb żeglugi powietrznej w UE podlega certyfikacji państw członkowskich lub 

EASA. Tryb uzyskiwania certyfikatu oraz zakres spełniania wymogów niezbędnych do jego uzy-
skania określają przepisy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 oraz art. 8b rozporządzenia 
(WE) nr 216/2008. Certyfikaty mogą być wydawane indywidualnie dla każdego typu służby że-
glugi powietrznej lub dla zespołu służb, w sytuacji, kiedy usługodawca, niezależnie od jego sta-
tusu prawnego, obsługuje i utrzymuje własne systemy łączności, nawigacji i dozorowania ruchu 
lotniczego (CNS/ATM). Certyfikaty określają prawa i obowiązki instytucji zapewniających służby 
żeglugi powietrznej, obejmujące równy dostęp użytkowników przestrzeni powietrznej do służb, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Warunki uzyskania certyfikatów po-
winny być obiektywnie uzasadnione, niedyskryminujące, współmierne i przejrzyste oraz zgodne 
z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 550/2004. Każde państwo 
członkowskie jest zobowiązane do uznania wydanego w ten sposób certyfikatu w innym państwie 
członkowskim. W rezultacie posiadanie certyfikatu upoważnia instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej do oferowania swoich usług państwom członkowskim, innym usługodawcom 
ANS, użytkownikom przestrzeni powietrznej i portom lotniczym na całym obszarze UE.

Państwa mogą zezwolić na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w części bądź całości 
przestrzeni powietrznej będącej w ich obszarze odpowiedzialności bez certyfikacji jedynie w sy-
tuacjach, kiedy zapewniający takie służby oferuje je przede wszystkim statkom powietrznym 
w ruchu innym niż ogólny ruch lotniczy (czyli dla wojskowych statków powietrznych w operacyj-
nym ruchu lotniczym). W takich przypadkach, państwo ma jednak obowiązek poinformowania 
Komisji i inne państwa członkowskie UE o swojej decyzji oraz o środkach podjętych dla zapew-
nienia zgodności ze wspólnymi wymogami. Państwowe władze nadzorujące są zobowiązane do 
monitorowania zgodności ze wspólnymi wymogami oraz z warunkami dołączonymi do certyfika-
tów i przedstawiania szczegółowych informacji na ten temat w rocznym raporcie sporządzanym 
zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia WE nr 549/2004 (ramowego). Jeżeli państwowe władze 
nadzorujące stwierdzą, że posiadacz certyfikatu nie spełnia już takich wymogów lub warunków, 
podejmują odpowiednie działania, zapewniając jednocześnie ciągłość służb, ale w sposób nieza-
grażający bezpieczeństwu. Działania takie mogą oznaczać cofnięcie certyfikatu. 

Państwa są zobowiązane do zapewnienia służb ruchu lotniczego (ATS) na zasadzie wyłącz-
ności15 w określonych blokach przestrzeni powietrznej będącej w ich obszarze odpowiedzialności 
poprzez wyznaczenie instytucji zapewniającej takie służby, posiadającej ważny certyfikat uznawany 
na obszarze UE. Przepisy dotyczące SES, wprowadzając wymagania dla instytucji zapewniających 
służby żeglugi powietrznej, pozostawiają swobodę państwu członkowskiemu co do ich wyzna-
czenia oraz formy takiego wyznaczenia. Zgodnie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 550/2004, który 
ustala procedurę wyznaczania instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, państwa okre-
ślają prawa i obowiązki, jakie mają spełnić wyznaczone instytucje zapewniające ATS. Obowiązki 
te mogą dotyczyć dostarczania na czas odpowiednich informacji umożliwiających identyfikację 

15 Należy nadmienić, że w prawie lotniczym UE zapewnianie służb ruchu lotniczego jest traktowane jako pełnienie funkcji organu publicznego, która 
nie ma natury ekonomicznej i nie podlega wspólnotowemu prawu konkurencji.
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wszystkich operacji statków powietrznych w przestrzeni powietrznej będącej pod ich kontrolą. 
Działając w ogólnym interesie gospodarczym i obronnym państwa mają prawo swobodnego wy-
boru instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego pod warunkiem, że spełnia ona wspólne 
wymogi i posiada certyfikat. Na podobnych zasadach wyznaczane są instytucje zapewniające 
służby meteorologiczne (art. 9). 

VI. Opłaty za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej
Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 w art. 15 ust. 4 upoważniło KE do opracowania przepisów 

wykonawczych dotyczących wspólnego systemu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej 
we wszystkich fazach lotu, który będzie spójny z systemem opłat trasowych Eurocontrol i stosowany 
w jednakowy sposób w obszarze całej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. System ten 
powinien sprzyjać poprawie efektywności ekonomicznej i wydajności operacyjnej służb żeglugi 
powietrznej zapewnianych użytkownikom, którzy finansują ten system, a także zachęcać do in-
tegracji świadczonych usług. Opłaty uiszczane przez użytkowników powinny stanowić zapłatę za 
wyposażenie i służby zapewniane przez usługodawców służb żeglugi powietrznej oraz państwa 
członkowskie. Poziom opłat ponoszonych przez użytkowników powinien być proporcjonalny do 
kosztu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej. 

Środki prawne służące stworzeniu wspólnego systemu opłat za korzystanie ze służb żeglugi 
powietrznej zostały po raz pierwszy ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1794/2006 
z dnia 6 grudnia 2006 r.16. Od 2010 r. system opłat został powiązany, zgodnie z rozporządzeniem 
KE nr 691/201017, z systemem skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla ogólnego 
ruchu lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. W konsekwencji, część prze-
pisów rozporządzenia nr 1794/2006 zmieniono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/201018, 
które miało zastosowanie do ustalania kosztów służb żeglugi powietrznej, opłat i stawek jed-
nostkowych w pierwszym okresie odniesienia systemu skuteczności działania (lata 2012–2014). 
System ten, w ramach podejścia gate-to-gate, oprócz służb żeglugi powietrznej objął także porty 
lotnicze w celu podniesienia ogólnej skuteczności działania sieci. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 391/201319, uwzględniające cele skuteczności działania dla służb 
żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych dla drugiego okresu odniesienia systemu skuteczności 
działania (lata 2015–2019) określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 390/201320.

Rozporządzenie to zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia stref pobierania opłat 
w przestrzeni powietrznej wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności, w której użytkownikom tej 
przestrzeni zapewniane są służby żeglugi powietrznej. Wyróżniono dwie strefy pobierania opłat: 

16 Dz. Urz. UE L 341 z 7.12.2006, s. 3. 
17 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funk-
cji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej 
(Dz. Urz. UE L 201 z 3.8.2010, s. 1). Jednym z kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) jest ogólnounijny wskaźnik w zakresie efektywności 
pod względem kosztów, który odpowiada przeciętnej ustalonej ogólnounijnej stawce jednostkowej dla służb żeglugi powietrznej na trasie. Dla Polski 
wskaźnik ten w 2016 r. wynosił 33,22 euro i był jednym z najniższych spośród państw członkowskich EUROCONTROL, a najniższym w grupie państw 
„Central Europe”, działających w podobnych warunkach ekonomicznych i podobnym środowisku operacyjnym. Od stycznia 2017 r. stawka jednostkowa 
trasowej opłaty nawigacyjnej za przelot nad Polską wzrosła o niemal 30 proc. do 43,03 euro. Cele w zakresie efektywności kosztowej oraz przepusto-
wości podlegają planowaniu i rozliczeniu.
18 Dz. Urz. UE L 333 z 17.12.2010, s. 6.
19 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi 
powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 9.5.2013 r., s. 31).
20 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi po-
wietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 9.5.2013, s. 1).
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– strefę pobierania opłat trasowych za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej zapewnianych 
podczas lotu po trasie, oznaczającą część przestrzeni powietrznej, dla której określa się jedną 
podstawę kosztową (cost base) i jedną stawkę jednostkową (unit rate) oraz

– strefę pobierania opłat terminalowych za zapewnianie służby kontroli zbliżania i lotniska (ope-
racje startów i lądowań), oznaczającą port lotniczy lub grupę portów lotniczych, dla których 
określa się jedną podstawę kosztową i jedną stawkę jednostkową. 

Każde państwo członkowskie i każda instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej 
zobowiązane są corocznie do przedstawienia KE sprawozdania zawierającego zestawienie kosz-
tów służb żeglugi powietrznej oraz opis sposobu ich finansowania w odniesieniu do każdej strefy 
pobierania opłat. Zasady ustalania podstawy kosztowej opłat (trasowych i terminalowych) zostały 
ustalone w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 550/2004. Zgodnie z przyjętymi zasadami:
– koszt dzielony pomiędzy użytkowników przestrzeni powietrznej stanowi pełny koszt zapew-

nienia służb żeglugi powietrznej, włącznie z odpowiednimi kwotami za odsetki od inwestycji 
kapitałowych i amortyzacji aktywów, jak również koszty utrzymania, obsługi, zarządzania 
i administracji;

– uwzględnia się koszty wyposażenia i służb, jakie są zapewniane i wdrażane w ramach 
Regionalnego planu żeglugi powietrznej ICAO dla regionu Europy w strefach pobierania opłat 
w przestrzeni powietrznej wchodzącej w obszar odpowiedzialności danego państwa, jak rów-
nież koszty poniesione przez państwowe władze nadzorujące i/lub wyznaczone organizacje 
oraz inne koszty poniesione przez właściwe państwo członkowskie i instytucję zapewniającą 
służby w związku z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej;

– koszt różnych służb żeglugi powietrznej określa się oddzielnie;
– wzajemne subsydiowanie pomiędzy różnymi służbami żeglugi powietrznej (np. służbami 

kontroli po trasie oraz służbami kontroli zbliżania/lotnisk) jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy 
jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi i jasno sprecyzowane; 

– zapewnia się przejrzystość podstawy kosztowej opłat poprzez umożliwienie skontrolowania 
rzeczywistych oraz planowanych kosztów i przychodów instytucji zapewniających służby oraz 
dostarczanie informacji przez te instytucje. 

Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 w art. 15 ust. 3 określiło ponadto następujące zasady 
ustalania opłat, które zobowiązane są przestrzegać państwa członkowskie: 
– opłaty za dostępność usług służb żeglugi powietrznej ustala się na równych, niedyskrymi-

nacyjnych warunkach; nie można dokonywać rozróżnienia opłat za wykorzystanie tej samej 
służby ze względu na narodowość lub kategorię użytkownika;  

– zwolnienie z opłat niektórych użytkowników, w szczególności lekkich i państwowych statków 
powietrznych, jest dopuszczalne, pod warunkiem że koszt takiego zwolnienia nie zostanie 
przeniesiony na innych użytkowników;

– opłaty mogą przynosić wystarczające dochody przekraczające wszystkie bezpośrednie i po-
średnie koszty operacyjne oraz zapewniające uzasadniony zwrot na aktywach przyczyniający 
się do niezbędnego podniesienia wartości kapitału;
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–  opłaty będą odzwierciedlać koszt służb żeglugi powietrznej oraz wyposażenia udostępnionego 
użytkownikom przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem poziomu wyposażenia pokładowego 
różnych typów statków powietrznych;

– opłaty będą stanowić zachętę do bezpiecznego, skutecznego i sprawnego zapewniania 
służb żeglugi powietrznej, dążąc do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz 
efektywności ekonomicznej, i będą stymulować zintegrowane świadczenie usług.

Rozporządzenie nr 391/2013 w art. 4 potwierdza, że wspólny system opłat podlega zasadom 
określonym w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 550/2004, a ponadto określa następujące zasady 
funkcjonowania tego systemu:
– ustalone koszty trasowych służb żeglugi powietrznej są finansowane z opłat trasowych na-

kładanych na użytkowników służb żeglugi powietrznej lub z innych przychodów; 
– ustalone koszty terminalowych służb żeglugi powietrznej są finansowane z opłat terminalo-

wych nakładanych na użytkowników służb żeglugi powietrznej lub z innych przychodów; 
– istnieje możliwość finansowania zwolnień udzielanych niektórym użytkownikom służb żeglugi 

powietrznej z innych źródeł finansowania (zgodnie z art. 10); 
– wspólny system opłat zapewnia przejrzystość oraz konsultowanie kosztów i ich podziału 

pomiędzy poszczególne służby z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej; 
– przychody uzyskane z opłat trasowych lub terminalowych nie są wykorzystywane do finan-

sowania działalności gospodarczej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
Wybrane szczegółowe przepisy dotyczące ekonomicznych aspektów zapewniania usług ANS 

w portach lotniczych są następujące. Zgodnie z art. 8 omawianego rozporządzenia koszty termi-
nalowych służb żeglugi powietrznej obejmują: służby kontroli lotniska (TWR), lotniskowe służby 
informacji powietrznej (AFIS), w tym służby alarmowe (ALRS); służby ruchu lotniczego obsługu-
jące przyloty i odloty statków powietrznych w określonej odległości od portu lotniczego, zgodnie 
z wymaganiami operacyjnymi (APP) oraz odpowiednią część kosztów wszelkich pozostałych 
składników służb żeglugi powietrznej (CNS, MET, AIS), odzwierciedlającą odpowiednio rozdział 
między trasowymi służbami żeglugi powietrznej i terminalowymi służbami żeglugi powietrznej. 
Opłata terminalowa za lot w danej strefie pobierania opłat terminalowych równa się iloczynowi 
stawki jednostkowej ustalonej dla tej strefy pobierania opłat terminalowych (TNC Unit Rate) i ter-
minalowych jednostek usługowych dla tego lotu (Service Unit)21. 

W celu pobierania opłat przylot i odlot traktuje się jak jeden lot. Jednostką obliczeniową jest lot 
przylatujący lub lot odlatujący. Jednostkowe stawki terminalowe (TNC) oblicza się przed rozpoczęciem 
(ex-ante) każdego roku okresu odniesienia systemu skuteczności działania z uwzględnieniem kosztów 
określonych w planie skuteczności działania (dla danego roku) i wielu innych elementów finanso-
wych oraz prognozowanej liczby ogółu terminalowych jednostek usługowych. Ze względu na niestały 
charakter warunków funkcjonowania portów lotniczych możliwe jest wprowadzanie zmian w strefach 
pobierania opłat terminalowych w trakcie okresu odniesienia. Sposób obliczania terminalowych jed-
nostek usługowych i stawek jednostkowych zawarty jest w zał. V do rozporządzenia nr 391/2013.

21 Terminalowa jednostka usługowa (Service Unit) równa jest czynnikowi masy dla danego statku powietrznego, który oblicza się jako iloraz uzyskany 
przez podzielenie przez pięćdziesiąt liczby ton metrycznych stanowiącej maksymalną certyfikowaną masę startową danego statku powietrznego wska-
zaną w certyfikacie, podniesiony do potęgi 0,7 czyli zgodnie z wzorem: (MTOW/50)0,7. Trasową jednostkę usługową oblicza się natomiast za pomocą 
wzoru: odległość x (MTOW/50)0,5.
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VII. Nadzór nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym 
i służbach żeglugi powietrznej

Przepisy wykonawcze dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem służb ATM/ANS (w tym 
służb o zasięgu ogólnoeuropejskim) zawiera rozporządzenie KE nr 1034/2011. Zostało ono opra-
cowane z uwzględnieniem ustaleń rozporządzeń ustawodawczych z zakresu SES (w szczegól-
ności rozporządzenia nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb i rozporządzenia nr 551/2004 
w sprawie przestrzeni powietrznej) oraz rozporządzenia nr 216/2008 (EASA), które zobowiązują 
usługodawców ANS do bezpiecznego zapewniania służb, a państwa członkowskie do zapewnie-
nia skutecznego nadzoru sprawowanego przez właściwe organy. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
nr 1034/2011 właściwymi organami do spraw nadzoru są: krajowe organy nadzorujące – w od-
niesieniu do organizacji zapewniających służby ATM/ANS w przestrzeni powietrznej danego pań-
stwa członkowskiego oraz EASA – w odniesieniu do organizacji zapewniających służby o zasięgu 
ogólnoeuropejskim i innych funkcji sieciowych na terytorium podlegającym postanowieniom trak-
tatu, jak również w odniesieniu do organizacji zapewniających służby w przestrzeni powietrznej 
terytorium podlegającego postanowieniom traktatu, jeśli główne miejsce prowadzenia działalności 
(i ewentualnie siedziba) znajduje się poza tym terytorium. W odniesieniu do organizacji działa-
jących w funkcjonalnych blokach przestrzeni (FAB) nadzór nad bezpieczeństwem powinien być 
sprawowany przez organy wyznaczone lub ustanowione na mocy porozumień zawartych między 
państwami tworzącymi dany FAB. 

Funkcje nadzoru nad bezpieczeństwem polegają na regularnym monitorowaniu i ocenianiu 
skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa, weryfikowaniu zgodności z regulacyjnymi wy-
maganiami w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzaniu regulacyjnych audytów bezpieczeństwa 
oraz nakazywaniu podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności. 
Ponieważ wszystkie służby ATM/ANS wykorzystują systemy funkcjonalne, wszelkie zmiany w tych 
systemach również podlegają nadzorowi nad bezpieczeństwem. Procedura kontroli proponowa-
nych zmian uruchamiana jest wówczas, jeśli w wyniku oceny poziomu ryzyka stwarzanego przez 
nowy system funkcjonalny lub zmianę w istniejącym systemie ATM zostanie stwierdzony wyso-
ki stopnień dotkliwości następstw zagrożenia (wypadek, poważny incydent) dotyczący danego 
elementu systemu funkcjonalnego lub, gdy wdrożenie zmian wymaga wprowadzenia nowych 
standardów lotniczych. 

W myśl art. 10 kontrole bezpieczeństwa powinny być dokonywane przez właściwe organy 
w sposób proporcjonalny do poziomu ryzyka. Podczas ich prowadzenia wykorzystywane są udo-
kumentowane procedury oraz specjalnie przygotowana dokumentacja, uwzględniane są cele, 
wymogi i warunki bezpieczeństwa określone w stosownej dokumentacji, sprawdzane są procesy 
stosowane przez organizacje ATM/ANS, aby w rezultacie poinformować o akceptacji rozpatrywa-
nej zmiany (lub jej braku). Wprowadzenie w życie zmian w systemach funkcjonalnych podlega 
zatwierdzeniu przez właściwe organy. Rozporządzenie dopuszcza możliwość wyznaczenia przez 
właściwy organ uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia regulacyjnych audytów lub kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa pod warunkiem spełnienia przez taki podmiot wymogów określonych 
w art. 11. Zapewnienie niezbędnej zdolności do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem 
należy do obowiązków państw członkowskich oraz Komisji. Od właściwych organów wymaga 
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się w tym zakresie, aby przeprowadzały i aktualizowały (co dwa lata) ocenę zasobów ludzkich 
koniecznych do realizacji funkcji nadzorczych. Wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzór nad 
bezpieczeństwem powinny posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe dotyczące wykonywa-
nych zadań. W sytuacji stwierdzenia w systemie funkcjonalnym stanu zagrożenia bezpieczeństwa 
wymagającego natychmiastowej interwencji, właściwe organy zobowiązane są do wydania za-
interesowanym organizacjom wytycznych w sprawie bezpieczeństwa. Powinny one zawierać co 
najmniej takie informacje, jak: opis stanu zagrażającego bezpieczeństwu, opis systemu funkcjo-
nalnego, którego to dotyczy, opis koniecznych działań wraz z uzasadnieniem, termin zapewnienia 
zgodności wymaganych działań z wytycznymi oraz datę wejścia w życie wytycznych. Informacja 
o wytycznych w sprawie bezpieczeństwa powinna być przekazana Komisji, Agencji EASA oraz 
zainteresowanym organom odpowiedzialnym za nadzór nad bezpieczeństwem. Do obowiązków 
właściwych organów należy ponadto prowadzenie rejestrów z nadzoru nad bezpieczeństwem 
oraz opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem, które 
udostępnia się również Agencji, zainteresowanym państwom w ramach FAB oraz na potrzeby 
międzynarodowych programów monitorowania lub audytowania nadzoru na bezpieczeństwem 
służb ATM/ANS.

VIII. Podsumowanie
Zarządzanie ruchem lotniczym i działalność służb żeglugi powietrznej odgrywają kluczową 

rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, sprawności i regularności transportu lotniczego. W celu 
zwiększenia efektywności operacyjnej i kosztowej oraz bezpieczeństwa usług ATM/ANS w 1999 r. 
KE zainicjowała program jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES), polegający na 
ustanowieniu jednolitych, wspólnych na poziomie unijnym, wymagań prawnych wobec instytucji 
zapewniających służby żeglugi powietrznej. Przyjęte dotychczas przepisy, obejmujące operacyjne, 
techniczne i ekonomiczne aspekty działalności ATM/ANS mają umożliwić użytkownikom przestrzeni 
powietrznej (głównie przewoźnikom lotniczym) dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych 
przez te służby za jak najniższą cenę, promując w ten sposób konkurencyjność europejskiego 
systemu transportu lotniczego. Rozwój przepisów dotyczących SES nie został jeszcze zakoń-
czony. Od rozszerzenia w 2009 r. kompetencji EASA wciąż utrzymuje się dualizm ram prawnych 
w odniesieniu do ATM/ANS, co wymaga podjęcia przez instytucje prawodawcze UE dalszych 
działań legislacyjnych, które zapewnią spójniejsze i skuteczniejsze stosowanie całego unijnego 
prawodawstwa lotniczego oraz prawidłowe funkcjonowanie sektora usług nawigacyjnych w ob-
szarze wewnętrznego rynku lotniczego. 
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Glosa do decyzji Komisji (UE) z dnia 28 lipca 2016 r.  
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I. Wprowadzenie
Wydawane przez KE decyzje mają istotne znaczenie dla ustalenia, w jakich przypadkach 

pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych może być zgodna z rynkiem wewnętrznym. 
Prowadzone przez KE rozważania dotyczące okoliczności konkretnych spraw pozwalają lepiej 
poznać sposób interpretacji warunków dopuszczalności pomocy inwestycyjnej.

Glosowana decyzja1 dotyka trzech ważnych kwestii. Po pierwsze, doprecyzowuje warun-
ki, które muszą być spełnione, by dana inwestycja infrastrukturalna mogła zostać uznana za 
związaną z działaniami wchodzącymi w zakres polityki publicznej. Po drugie, może stanowić 
zmianę podejścia w stosunku do dotychczasowego sposobu określania obszaru ciążenia portu 
lotniczego. Po trzecie, zawiera godne uwagi rozważania na temat konieczności udowodnienia,  
 

1 Dec. KE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.43023 przyznanej przez Włochy na rzecz nowego terminalu pasażerskiego na lotnisku 
Lamezia Terme, C(2016) 4807, (dalej: decyzja w sprawie Lamezia Terme).
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że prognozowany wzrost zapotrzebowania na pasażerskie usługi lotnicze nie może zostać zaspo-
kojony przez istniejącą infrastrukturę lotniczą. Kwestie te zostaną szczegółowo omówione w toku  
dalszych rozważań.

II. Stan faktyczny
Przedmiotem oceny KE w glosowanej sprawie była pomoc inwestycyjna przeznaczona na 

budowę nowego terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Lamezia Terme. Jest to główny port 
lotniczy regionu Kalabria i jeden z najważniejszych portów lotniczych położonych w południowych 
Włoszech2. Zarządzanie tymże portem lotniczym zostało powierzone spółce SACAL (Società 
Aeroportuale Calabrese) SpA (dalej: spółka SACAL), w której większość udziałów (68,27%) na-
leżała do jednostek publicznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w aktach sprawy, port lotni-
czy Lamezia Terme odprawił w 2014 r. ponad 2,4 mln pasażerów, co stanowiło wzrost o 10,50% 
w stosunku do roku poprzedniego.

Realizacja planowanego projektu inwestycyjnego miała pozwolić na zwiększenie przepu-
stowości portu lotniczego i umożliwić obsługiwanie około 3,5 mln pasażerów rocznie. Impulsem 
do dokonania tej inwestycji była niemożność zapewnienia pasażerom odpowiedniego poziomu 
obsługi ze względu na ograniczoną pojemność dotychczasowego terminalu3. Główną przyczyną 
takiego stanu była zaś szybko zwiększająca się liczba pasażerów na przedmiotowym lotnisku4. 
Co ważne, prognozy ruchu lotniczego dla lotniska Lamezia Terme sugerowały, że zapotrzebo-
wanie na usługi lotniskowe będzie systematycznie wzrastać także w kolejnych latach5. Biorąc 
pod uwagę istniejącą infrastrukturę, oznaczało to, że lotnisko Lamezia Terme nie byłoby w stanie 
sprostać zwiększającemu się popytowi.

Całkowity koszt planowanego projektu inwestycyjnego miał wynieść, w wartościach realnych, 
około 41,2 mln euro. W celu obliczenia luki w finansowaniu przedstawiony przez władze włoskie 
biznesplan uwzględnił całość przychodów z działalności lotniczej i pozalotniczej, a także przychody 
związane z działalnością pozagospodarczą wchodzącą w zakres działań publicznych oraz koszty 
inwestycji i koszty operacyjne, jakie zostałyby poniesione do roku 2048 w związku z realizacją 
projektu inwestycyjnego6. Uwzględniając powyższe przepływy finansowe, obliczono, że zdys-
kontowana luka finansowa wyniesie 16,84 mln euro7. Planowane wsparcie publiczne było równe 
przewidywanej luce finansowej projektu i stanowiło około 45% całkowitych kosztów inwestycji.

III. Decyzja Komisji Europejskiej
Przeprowadzony przez KE proces oceny zgodności planowanej pomocy inwestycyjnej z unij-

nymi regułami pomocy państwa można podzielić na trzy etapy8. Po pierwsze, KE zbadała czy 
beneficjent pomocy, tj. spółka SACAL (operator lotniska Lamezia Terme), jest przedsiębiorstwem 

2 W 2014 r. Eurostat sklasyfikował port lotniczy Lamezia Terme na szesnastym miejscu we Włoszech pod względem liczby odprawionych pasażerów.
3 Zob. pkt 15 decyzji w sprawie Lamezia Terme. W punkcie tym zaprezentowano zestawienie dostępnej w Lamezia Terme powierzchni użytkowej ter-
minalu z zalecanym przez IATA poziomem obsługi.
4 W 2009 r. port lotniczy Lamezia Terme obsłużył 1,65 mln pasażerów, w 2011 r. było to już 2 mln pasażerów, a w roku 2014 odprawiono 2,4 mln osób.
5 Według przedstawionych przez władze włoskie prognoz ruchu lotniczego, port lotniczy Lamezia Terme miał obsłużyć 3 mln osób w 2031 r., a w 2041 r. 
miało to być nawet 3,5 mln pasażerów.
6 Przygotowany biznesplan obejmował okres do roku 2048, czyli czas na który udzielono SACAL koncesji na zarządzanie portem lotniczym Lamezia Terme. 
7 Zob. pkt 21 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
8 Należy w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze do niedawna budowanie infrastruktury portu lotniczego było uważane za narzędzie ogólnej polity-
ki gospodarczej, a co za tym idzie nie było objęte zakresem zastosowania unijnego prawa pomocy państwa. Zob. Wytyczne dotyczące stosowania 
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w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE oraz wskazała zakres czynności, co do których należy stoso-
wać unijne przepisy regulujące przyznawanie pomocy państwa. Po drugie, KE sprawdziła czy 
zamierzone wsparcie publiczne stanowi pomoc państwa. Jako że zostało ono uznane za pomoc 
państwa, KE następnie przeanalizowała jego zgodność z rynkiem wewnętrznym.

1. Pojęcie przedsiębiorstwa oraz działalności gospodarczej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, KE musi w pierwszej kolejności ustalić czy spółka 
SACAL jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Pojęcie „przedsiębiorstwa” 
obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego statusu praw-
nego i sposobu finansowania9. Za działalność gospodarczą uznaje się zaś każdą działalność 
polegającą na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku10. 

Następnie KE przywołała wyrok w sprawie portu lotniczego Leipzig-Halle11, w którym to TS 
potwierdził, że eksploatacja portu lotniczego w celach komercyjnych oraz budowa infrastruktury 
portu lotniczego stanowią działalność gospodarczą12. W momencie rozpoczęcia wykonywania 
przez operatora portu lotniczego działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług portu lotni-
czego za wynagrodzeniem, takiego operatora, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu 
finansowania, uznaje się za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE13. W rezultacie, 
otrzymana przez niego korzyść jest objęta regułami pomocy państwa.

Badając okoliczności przedmiotowej sprawy, KE zauważyła, że planowany nowy terminal 
będzie eksploatowany na zasadach komercyjnych przez operatora portu lotniczego, tj. spółkę 
SACAL. Z faktu, że operator portu lotniczego będzie pobierał od jego użytkowników opłaty z tytułu 
korzystania z infrastruktury lotniskowej, KE wywnioskowała, że infrastruktura ta będzie użytko-
wana w celach komercyjnych. W konsekwencji, jednostka eksploatująca tę infrastrukturę (spółka 
SACAL) została uznana za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE14.

Przechodząc do oceny prowadzonej przez spółkę SACAL działalności, KE przypomniała, 
że nie każdy rodzaj działalności wykonywanej przez operatora portu lotniczego ma charakter go-
spodarczy15. Z utrwalonego orzecznictwa TS wynika, że działania wchodzące zwykle w zakres 
kompetencji państwa w wykonywaniu jego prerogatyw władzy publicznej nie mają charakteru go-
spodarczego, a w konsekwencji nie wchodzą w zakres stosowania unijnego prawa dotyczącego 

artykułów 92 i 93 TWE oraz art. 61 Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa z 1994 r. (dalej: Wytyczne 1994), OJ C 350 z 10.12.1994; 
Urban-Kozłowska, 2016, s. 185–186. 
 9 Zob. wyr. ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, EU:C:1998:303, (Zb. Orz. 
1998, s. I–3851), pkt 36; wyr. ETS z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Klaus Höfner i Fritz Elser przeciwko Macrotron GmbH, EU:C:1991:161, 
(Zb. Orz. 1991, s. I–1979), pkt 21; wyr. ETS z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie C-244/94 Fédération Française des Sociétés d’Assurances przeciwko 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, EU:C:1995:392, (Zb. Orz. 1995, s. I–-4013), pkt 14; wyr. ETS z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie C-55/96 Job 
Centre, EU:C:1997:603, (Zb. Orz. 1997, s. I–7119), pkt. 21.
10 Zob. wyr. ETS z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie 118/85 Komisja przeciwko Włochom, EU:C:1987:283, (Zb. Orz. 1987, s. 2599), pkt. 7; wyr. ETS z dnia 
18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, EU:C:1998:303, (Zb. Orz. 1998, s. I–3851), pkt 36.
11 Wyr. Sądu z dnia z dnia 24 marca 2011 r. w sprawach połączonych Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) i Mitteldeutsche Flughafen 
AG i Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08 przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2012:821, (Zb. Orz 2011, s. II-01311), który został potwierdzony przez wyrok 
ETS z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH przeciwko Komisji Europejskiej, 
ECLI:EU:C:2012:821. Zobacz także: wyr. ETS z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie T-128/98 Aéroports de Paris przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 
ECLI:EU:T:2000:290 (Zb. Orz. 2000, s. II–3929), potwierdzona wyr. TS z dnia 24 października 2002 r. C-82/01 P Aéroports de Paris przeciwko Komisji 
Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:2002:617, (Zb. Orz. 2002, s. I–9297).
12 W celu bliższego zapoznania się z wyrokiem w sprawie portu lotniczego Leipzig-Halle, zobacz: Goddin, Jany-Roskova, i Rabinovici, 2013, s. 169–170; 
Jarecki, 2015, s. 20–37; Wilson, 2014, s. 24–27.
13 Por. wyr. ETS z dnia sprawy 17 lutego 1993 r. w sprawach połaczonych C-159/91 i C-160/91 Christian Poucet przeciwko Assurances générales de 
France i Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, ECLI:EU:C:1993:63, (Zb. Orz. 1993, s. I-637), pkt 18.
14 Zob. pkt 29 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
15 Zob. wyr. ETS z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH przeciwko Eurocontrol, EU:C:1994:7, (Zb. Orz. 1994, 
s. I–43), pkt 17.
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pomocy państwa16. W tym miejscu KE zwróciła uwagę, że publiczne finansowanie działalności 
pozagospodarczej, ściśle związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie może pro-
wadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji operatorów portów lotniczych. Zgodnie zaś z orzeczni-
ctwem TS, przyznanie korzyści ma miejsce także w przypadku, gdy organy publiczne zwalniają 
przedsiębiorstwa z kosztów wynikających z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej17. 
W konsekwencji, jeżeli normalną praktyką jest ponoszenie przez operatorów portów lotniczych 
pewnych kosztów nierozerwalnie związanych z ich działalnością, wówczas istnieje możliwość, że 
operatorzy portów lotniczych, którzy nie muszą ponosić takich kosztów, odnoszą korzyść, nawet 
jeśli taką działalność uznaje się co do zasady za nie mającą charakteru gospodarczego18.

W niniejszej sprawie władze włoskie przedłożyły spis inwestycji, które ich zdaniem służyły 
działaniom związanym z wykonywaniem prerogatyw władzy publicznej. W spisie tym wskazano 
punkty kontroli policyjnej oraz celnej, jak również inwestycje niezbędne do wykonywania działań 
mających na celu ochronę lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji (wyposażenie 
i systemy wykrywające niebezpieczne przedmioty lub substancje, system monitoringu wizyjnego, 
systemy antywłamaniowe). Koszt tych inwestycji został ustalony na 3,8 mln euro w wartościach 
realnych.

Oceniając te inwestycje, KE zgodziła się, iż są one związane z działalnością pozagospodar-
czą. Równocześnie uznała, że przekazane przez władze włoskie informacje nie pozwalają ustalić 
czy publiczne finansowanie inwestycji wchodzących w zakres prerogatyw władzy publicznej nie 
prowadzi do nieuzasadnionej dyskryminacji pomiędzy różnymi operatorami portów lotniczych 
we Włoszech. Co więcej, zdaniem Komisji, dostępne dane wskazują raczej, że działający na 
terenie Włoch operatorzy portów lotniczych są zasadniczo zobowiązani do ponoszenia kosztów 
związanych z wyposażeniem oraz zapewnieniem pomieszczeń lokalowych, takich jak wskazane 
powyżej19. Co się zaś tyczy lotniska Lamezia Terme, planowane wsparcie publiczne częściowo 
odciąża ten port od ponoszenia owych kosztów. W rezultacie KE stwierdziła, że wszystkie kosz-
ty inwestycyjne, które mają zostać pokryte ze środków notyfikowanej pomocy, należy uznać za 
normalne koszty działalności spółki SACAL20.

2. Warunki uznania wsparcia finansowego za pomoc państwa

W celu ustalenia czy zamierzone wsparcie finansowe stanowi pomoc państwa, KE musiała 
zbadać, czy spełnia ono cztery kumulatywne warunki wskazane w art. 107 ust. 1 TFUE. Zgodnie 
z tym przepisem dany środek musi: a) być udzielony przez państwo oraz z zasobów państwo-
wych; b) przyznawać korzyść; c) mieć selektywny charakter; d) zakłócać lub grozić zakłóceniem 
konkurencji oraz wpływać na wymianę handlową.

Władze regionalne postanowiły wesprzeć finansowo budowę nowego terminalu pasażer-
skiego w porcie lotniczym Lamezia Terme, co zostało wyrażone poprzez wydanie w dniu 21 maja 
2015 r. Regionalnej Decyzji Wykonawczej (Regional Executive Decision) nr 139. Zgodnie z Planem 

16 Ciekawe rozważania na temat wzajemnych zależności pomiędzy pomocą państwa a finansowaniem infrastruktury zostały zawarte w: Kekelekis, 
2011, s. 434–-443. 
17 Zob. wyr. ETS z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-172/03 Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECLI:EU:C:2005:130, (Zb. Orz. 2005, 
s. I–1627), pkt 36.
18 Zob. pkt 31 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
19 Zob. pkt 33 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
20 Zob. pkt 34 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
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działań na rzecz spójności (Cohesion Action Plan Programme), środki przeznaczone na ten cel 
zostały określone jako narodowe i regionalne fundusze publiczne. Stąd też KE uznała, że pomoc 
finansowa na rzecz portu lotniczego Lamezia Terme obejmuje zasoby państwowe oraz można ją 
przypisać państwu21.

Następnie KE przyjęła za udowodnione, że zamierzone wsparcie finansowe stanowi „korzyść” 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, jako że obniża koszty inwestycyjne, które operator portu lot-
niczego musiałby normalnie ponieść w celu zwiększenia lub poprawy wydajności świadczonych 
przez niego usług22. Co więcej, nawet władze włoskie nie próbowały argumentować, że planowana 
inwestycja mogłaby czynić zadość testowi inwestora rynkowego23, tj. generować wystarczający 
zwrot z inwestycji. 

Art. 107 ust. 1 TFUE stanowi, że dany środek pomocowy ma charakter selektywny, o ile 
sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Przeprowadzona przez 
KE analiza okoliczności faktycznych doprowadziła do stwierdzenia, że planowane wsparcie ma 
zostać udzielone jedynie spółce SACAL. W rezultacie KE uznała, że środek ten ma charakter 
selektywny24.

Gdy wsparcie przyznane przez państwo członkowskie wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa 
będącego beneficjentem pomocy, w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących na rynku 
wewnętrznym, należy uznać, że ma ono wpływ na te przedsiębiorstwa25. Konkurencja ma miejsce 
między portami lotniczymi oraz między operatorami portów lotniczych, którzy mogą konkurować 
ze sobą o powierzenie im zarządzania danym portem lotniczym. KE przyjęła, że port lotniczy 
Lamezia Terme w pewnym stopniu konkuruje z innymi lotniskami położonymi we Włoszech i sze-
rzej – w Unii Europejskiej. Ponadto, publiczne finansowanie modernizacji portu lotniczego Lamezia 
Terme umożliwi mu poszerzenie zakresu działalności oraz wzmocni jego pozycję względem innych 
portów lotniczych. W rezultacie, KE uznała, że notyfikowany środek może zakłócać konkurencję 
i wywierać wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi26.

Mając na uwadze, że wszystkie przesłanki z art. 107 ust. 1 TFUE zostały spełnione, całość 
wsparcia finansowego przeznaczonego na budowę nowego terminalu pasażerskiego na lotnisku 
Lamezia Terme została uznana za pomoc państwa27.

3. Zgodność pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym

Zakaz udzielania pomocy państwa nie ma charakteru absolutnego28. Stąd też po stwierdze-
niu, że wsparcie finansowe na rzecz portu lotniczego Lamezia Terme stanowi pomoc państwa, KE 
przystąpiła do zbadania czy środek ten może zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym. 
W przypadku pomocy państwa na rzecz sektora lotniczego duże znaczenie praktyczne ma wyją-
tek określony w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, według którego „pomoc przeznaczona na ułatwianie 

21 Zob. pkt 37 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
22 Zob. pkt 38 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
23 W celu uzyskania dodatkowych informacji co do sposobu rozumienia tego pojęcia, zobacz: Ryś, 2013, s. 159–161).
24 Zob. pkt 39 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
25 Zob. wyr. Sądu z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie T-214/95 Het Vlaamse Gewest przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:1998:77, (Zb. Orz. 1998, s. II–717), 
pkt 45–46.
26 Zob. pkt 41 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
27 Zob. pkt 42 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
28 Art. 107 ust. 2 TFUE wymienia przypadki, gdy pomoc państwa jest dozwolona, zaś ust. 3 tego przepisu wskazuje przypadki, gdy dana pomoc pań-
stwa może zostać uznana przez KE za dozwoloną w świetle prawa unijnego.
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rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmie-
nia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem” może zostać 
uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Szczegółowe ramy dotyczące stosowania tego wy-
łączenia w zakresie sektora lotniczego zawierają wydane w 2014 r. Wytyczne dotyczące pomocy 
państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (dalej: Wytyczne 2014)29. Warto 
tym miejscu zauważyć, że Wytyczne te mają charakter tzw. miękkiego prawa, a w konsekwencji 
stanowią jedynie wskazanie, w jaki sposób KE będzie interpretować przepisy dotyczące pomocy 
państwa (Kociubiński, 2014a). Zgodnie z pkt. 79 Wytycznych 2014, pomoc inwestycyjna na rzecz 
portów lotniczych może zostać uznana za dopuszczalną, o ile kumulatywnie spełnia następujące 
warunki:
a) przyczynia się do osiągnięcia wyraźnie określonego celu stanowiącego przedmiot wspólnego 

zainteresowania;
b) jest konieczna;
c) jest właściwym instrumentem polityki do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot wspólnego 

zainteresowania (odpowiedniość środka);
d) istnieje efekt zachęty;
e) jest proporcjonalna;
f) nie powoduje nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej po-

między państwami członkowskimi;
g) jest przejrzysta.

Badając projekt inwestycyjny w porcie lotniczym Lamezia Terme, KE uznała, że budowa 
nowego terminalu pasażerskiego, po pierwsze, zwiększy mobilność obywateli Unii i poprawi 
łączność z regionami poprzez tworzenie punktów dostępu do lotów wewnątrzunijnych oraz – po 
drugie – korzystnie wpłynie na rozwój regionu Kalabria30. W celu ustalenia czy planowana po-
moc nie będzie sprzyjać powielaniu nierentownych portów lotniczych lub tworzeniu dodatkowej 
niewykorzystanej przepustowości, KE przeszła do zbadania czy port lotniczy Crotone, leżący 
w obszarze ciążenia lotniska będącego beneficjentem pomocy, mógłby obsłużyć przewidywany 
wzrost liczby pasażerów. Mając na uwadze liczne ograniczenia techniczne lotniska Crotone31, 
jego położenie, brak bliskości autostrady lub zelektryfikowanej linii kolejowej oraz trudną sytuację 
prawną, KE stwierdziła, że port ten nie jest w stanie przyjąć nawet części bieżącego ruchu lotni-
czego z portu Lamezia Terme32.

Oceniając konieczność interwencji państwa, KE wskazała, że występowanie oraz skala luki 
w finansowaniu w stosunku do całości kosztów inwestycji w sposób wystarczający dowodzi, że 
planowana inwestycja nie zostałaby zrealizowana przy użyciu jedynie środków finansowych posia-
dacza koncesji, tj. spółki SACAL33. Nadto KE zauważyła, że bez wsparcia ze środków publicznych 
planowany projekt inwestycyjny nie byłby stabilny pod względem finansowym, a co za tym idzie, 
nie osiągnąłby poziomu rentowności oczekiwanej przez inwestora prywatnego34. Równocześnie 

29 Dz. Urz. UE 2014 C 99/3.
30 Zob. pkt. 48–-51 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
31 Szczegółowe omówienie tych ograniczeń zostanie przedstawione w części trzeciej komentarza do niniejszej sprawy.
32 Zob. pkt. 55–57 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
33 Zob. pkt 61 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
34 Zob. pkt 63 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
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KE zaznaczyła, że spółka SACAL jako beneficjent pomocy zobowiązała się do pokrycia przewa-
żającej części kosztów planowanej inwestycji35, co czyni zadość wymogowi wskazanemu w pkt 89 
Wytycznych 2014.

Środek pomocy stanowi instrument właściwy do osiągnięcia zamierzonego celu, o ile zostanie 
wykazane, że zastosowanie instrumentów polityki lub instrumentów pomocy, które w mniejszym 
stopniu zakłócają konkurencję, nie pozwoliłoby osiągnąć tego celu36. Zdaniem KE, władze włoskie 
należycie wykazały, że planowana pomoc inwestycyjna stanowi właściwy środek do osiągnięcia 
zamierzonych celów. W szczególności, skorzystanie przez spółkę SACAL z pożyczki oprocento-
wanej według obniżonej stopy nie byłoby możliwe, mając na uwadze, że za podstawę obliczenia 
luki w finansowaniu przyjęto okres ważności umowy koncesyjnej37.

Analizując przesłankę istnienia efektu zachęty, KE stwierdziła, że co najmniej do 4 września 
2015 r., tj. do dnia złożenia przez władze włoskie wniosku do organu przyznającego pomoc, prace 
nad projektem inwestycyjnym się nie rozpoczęły38. W rezultacie spełniony został formalny waru-
nek istnienia efektu zachęty39. Zgodnie z pkt 94 Wytycznych 2014, KE musiała także zbadać czy 
bez pomocy państwa nie realizowano by tej inwestycji lub nie realizowano by jej w takim samym 
zakresie (tzw. materialny warunek efektu zachęty). Mając na uwadze ograniczony czas, na jaki 
została przyznana spółce SACAL koncesja na zarządzanie portem lotniczym Lamezia Terme, KE 
uznała, że operator lotniska nie podjąłby się realizacji żadnego projektu, który nie gwarantowałby 
odpowiedniego zwrotu z inwestycji w okresie trwania koncesji40.

Pomoc państwa na rzecz portów lotniczych, podobnie jak pozostałe środki pomocy, aby móc 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, musi być proporcjonalna. Pomoc państwa jest 
proporcjonalna, o ile przyciągnięcie dodatkowej inwestycji lub zainicjowanie działalności w wy-
branym regionie nie miałoby miejsca przy użyciu wsparcia w mniejszym wymiarze. Innymi słowy, 
zarówno wielkość pomocy państwa, jak i jej intensywność musi być ograniczona do niezbędnego 
minimum. 

Badając pomoc państwa na budowę nowego terminalu pasażerskiego na lotnisku Lamezia 
Terme, KE przyjęła, po pierwsze, że kwalifikowane koszty inwestycji wyniosą 37,73 mln euro 
w wartości realnej. Po drugie, KE stwierdziła, że wielkość planowanego wsparcia finansowego 
nie przekracza luki w finansowaniu. Analizując intensywność planowanej pomocy KE ustaliła, po 
trzecie, że odpowiada ona 45% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, a zatem mieści 
się w dopuszczalnym limicie41. Po czwarte, KE pozytywnie oceniła zastosowany w biznesplanie 
okres odniesienia, tj. czas, na który udzielono koncesji spółce SACAL. W świetle powyższych 
ustaleń, KE stwierdziła, że przedmiotowa pomoc jest proporcjonalna42.

Zgodnie z sekcją 5.1.1. lit. f) Wytycznych 2014 r., badając pomoc inwestycyjną, należy uwzględ-
nić zakłócenia konkurencji i wpływ tejże pomocy na wymianę handlową. Oznaką ewentualnych 

35 Zob. pkt 64 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
36 Zob. pkt 90 Wytycznych 2014.
37 Zob. pkt 66 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
38 Zob. pkt 66 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
39 Zob. pkt 93 Wytycznych 2014.
40 Zob. pkt 72 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
41 Zgodnie z pkt. 100 Wytycznych 2014, porty lotnicze obsługujące średnio 1 mln – 3 mln pasażerów rocznie, tj. takie jak Lamezia Terme, mogą otrzy-
mywać pomoc inwestycyjną wynoszącą do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji.
42 Zob. pkt 87 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
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zakłóceń konkurencji lub wpływu na wymianę handlową może być fakt, że port lotniczy-beneficjent 
pomocy znajduje się na tym samym obszarze ciążenia co inny port lotniczy posiadający niewy-
korzystaną przepustowość. Mając na uwadze opisaną wyżej specyfikę portu lotniczego Crotone, 
który jako jedyny znajdował się w obszarze ciążenia lotniska Lamezia Terme oraz zapewnienie, 
że nowobudowana infrastruktura będzie otwarta dla wszystkich potencjalnych użytkowników, KE 
uznała, że w badanym przypadku nadmierne negatywne skutki dla konkurencji i wymiany han-
dlowej między państwami członkowskimi są ograniczone do minimum43. KE zauważyła nadto, 
że władze włoskie zobowiązały się do udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących pla-
nowanego wsparcia finansowego, co czyni zadość wymogowi przejrzystości pomocy państwa 
w Unii Europejskiej44.

4. Konkluzje Komisji Europejskiej

W świetle powyższych ustaleń, KE stwierdziła, że notyfikowana pomoc inwestycyjna, prze-
znaczona na budowę nowego terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Lamezia Terme, spełnia 
wszystkie przesłanki wskazane w Wytycznych 2014 dla tej kategorii pomocy państwa. W rezultacie 
KE uznała przedmiotową pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 
lit. c) TFUE. Równocześnie KE przypomniała, że zgodnie z pkt 159 Wytycznych 2014, pomocy 
dopuszczonej na podstawie tych Wytycznych nie można kumulować z inną pomocą państwa, po-
mocą de minimis ani z innymi formami finansowania unijnego, jeżeli konsekwencją takiej kumulacji 
byłaby intensywność pomocy na poziomie wyższym niż dopuszczalny według tych Wytycznych45.

IV. Komentarz
Analizując decyzję KE w sprawie Lamezia Terme, trzy kwestie wydają się mieć szczególne 

znaczenie. Po pierwsze, kluczowe jest ustalenie zasad, na podstawie których KE określa czy 
konkretna inwestycja infrastrukturalna jest związana z działaniami wchodzącymi zwykle w zakres 
kompetencji państwa w wykonywaniu jego prerogatyw władzy publicznej. Ma to duże znaczenie 
praktyczne, gdyż finansowanie infrastruktury bezpośrednio związanej z działaniami wchodzącymi 
w zakres polityki publicznej zasadniczo nie stanowi pomocy państwa. Po drugie, należy ocenić 
czy KE poprawnie określiła obszar ciążenia portu lotniczego Lamezia Terme. Po trzecie, na uwa-
gę zasługują rozważania KE dotyczące konieczności udowodnienia, że prognozowany wzrost 
zapotrzebowania na pasażerskie usługi lotnicze nie może zostać zaspokojony przez istniejącą 
już infrastrukturę lotniczą. Kwestie te zostaną szczegółowo omówione w toku dalszych rozważań.

1.  Stosowanie zasad pomocy państwa do inwestycji infrastrukturalnych  
związanych z działaniami wchodzącymi w zakres polityki publicznej

Na wstępnie należy przypomnieć, że uznanie danego operatora portu lotniczego za przed-
siębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE nie oznacza, że całość prowadzonej przez niego 
działalności ma charakter gospodarczy46. Stąd też za trafne należy uznać stanowisko KE, zgodnie 

43 Zob. pkt. 88–93 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
44 Zob. pkt 97 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
45 Zob. pkt. 94–-95 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
46 Zob. wyr. ETS z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH przeciwko Eurocontrol, EU:C:1994:7, (Zb. Orz. 1994, 
s. I–43), pkt 17.
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z którym konieczne jest rozróżnianie poszczególnych rodzajów działalności danego portu lotnicze-
go oraz badanie, oddzielnie w stosunku do każdego rodzaju, w jakim stopniu mają one charakter 
gospodarczy47. Jeśli okaże się, że port lotniczy prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak 
i działalność pozagospodarczą, port taki może być uznany za przedsiębiorstwo jedynie w zakresie 
działalności mającej charakter gospodarczy.

Zgodnie z orzecznictwem TS, działania wchodzące zwykle w zakres kompetencji pań-
stwa w wykonywaniu jego prerogatyw władzy publicznej nie mają charakteru gospodarczego, 
a w konsekwencji, co do zasady, nie podlegają ocenie na podstawie przepisów dotyczących 
pomocy państwa48. Za tego rodzaju działalność TS uznał dotychczas między innymi: działania 
prowadzone przez kontrolę ruchu lotniczego, policję, służbę celną, straż pożarną oraz działania 
niezbędne do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji49. Warto zauwa-
żyć, że zarówno TS, jak i KE, stoją na stanowisku, że pojęcie prerogatyw władzy publicznej nie 
może być interpretowane rozszerzająco (Correira, 2014, s. 419–421). Należy również pamiętać, 
że ocena czy konkretne działania wchodzą w zakres polityki publicznej winna być dokonywana 
na podstawie prawa unijnego, a sposób rozumienia tego pojęcia nie musi być tożsamy z praktyką 
poszczególnych państw członkowskich. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy bowiem do orga-
nów unijnych50. Stąd też zdarza się, że KE – nie podzielając punktu widzenia władz krajowych – 
uznaje, że dane działania nie wchodzą w zakres polityki publicznej, a w konsekwencji stosuje się 
wobec nich przepisy o pomocy państwa. Tytułem przykładu można wskazać decyzję w sprawie 
Zweibrücken, w której to KE stwierdziła, że środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
operacji w portach lotniczych nie stanowią działań wchodzących w zakres polityki publicznej51.

Mając na uwadze okoliczności faktyczne analizowanej sprawy, istotne znaczenie ma fakt, że 
zarówno KE52, jak i TS stoją na stanowisku, że także inwestycji związanych z infrastrukturą i wy-
posażeniem, które są niezbędne do prowadzenia działalności stanowiącej wykonywanie preroga-
tyw władzy publicznej, nie uważa się za działalność gospodarczą. Pogląd ten pozostaje aktualny 
w niniejszej sprawie. Władze włoskie przedstawiły KE spis inwestycji, które ich zdaniem dotyczyły 
działań związanych z wykonywaniem prerogatyw władzy publicznej. W spisie tym znalazły się 
punkty kontroli policyjnej oraz celnej, jak również inwestycje niezbędne do wykonywania działań 
mających na celu ochronę lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji (wyposażenie 
i systemy wykrywające niebezpieczne przedmioty lub substancje, system monitoringu wizyjne-
go, systemy antywłamaniowe). Całkowity koszt tych inwestycji został określony na 3,8 mln euro 
w wartościach realnych. Odnosząc się do przedstawionego przez władze włoskie spisu, KE uznała, 
że wymienione w nim inwestycje dotyczą przedsięwzięć, która mogą być uznane za nie mającą 
charakteru gospodarczego53. 

47 Zob. pkt 34 Wytycznych 2014.
48 Zob. wyr. ETS z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie C-118/85 Komisja przeciwko Włochom, ECLI:EU:C:1987:283, (Zb. Orz. 1987, s. 2599), pkt 7 i 8; 
wyr. ETS z dnia 4 maja 1988 r. w sprawie 30/87 Corinne Bodson przeciwko SA Pompes funèbres des régions libérées, ECLI:EU:C:1988:225, (Zb. Orz. 
1988, s. 2479), pkt 18.
49 Zob. wyr. ETS z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH przeciwko Eurocontrol, EU:C:1994:7, (Zb. Orz. 1994, s. I–43), 
pkt 30; wyr. ETS z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie C-113/07 P SELEX Sistemi Integrati SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Organisation 
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), ECLI:EU:C:2009:191, (Zb. Orz. 2009, s. I–2207), pkt 71.
50 W zależności od etapu postępowania właściwym organem może być KE, SPI lub TS.
51 Zob. dec. KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotni-
czego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (Dz. Urz. L 34/68, pkt 194).
52 Zob. pkt 35 Wytycznych 2014.
53 Zob. pkt 33 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
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Jeśli konkretne działania są uznawane przez KE za wchodzące w zakres kompetencji państwa 
w ramach wykonywania przez nie prerogatyw władzy publicznej, państwo członkowskie może 
zgodnie z prawem stwierdzić, że stanowią one zadania państwa. Umożliwia to państwu człon-
kowskiemu wprowadzenie regulacji krajowych, które będą przewidywać finansowanie publiczne 
mające na celu rekompensatę kosztów wynikających z realizacji tych zadań. Analiza praktyki 
decyzyjnej KE prowadzi do wniosku, że przepisy krajowe muszą spełniać łącznie cztery warunki, 
aby udzielone na ich postawie finansowanie publiczne nie podlegało ograniczeniom wynikającym 
z przepisów dotyczących pomocy państwa. 

Po pierwsze, regulacja krajowa musi jasno określać jakie działania i/lub związane z nimi 
inwestycje są uważane za działania wchodzące w zakres polityki publicznej. Jak już zostało to 
zasygnalizowane, wymienione przez państwo członkowskie działania muszą być uważane za 
działania wchodzące w zakres polityki publicznej, także w świetle prawa unijnego. Oznacza to, 
że dokonana przez państwo członkowskie kwalifikacja danych działań i/lub związanych z nimi 
inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, jako wchodzących w zakres kompetencji państwa, 
ma warunkowy charakter. Ostatnie słowo w tej kwestii należy do organów unijnych, które mogą 
zakwestionować poczynione przez państwo członkowskie ustalenia. Stąd też należy zachęcać 
odpowiednie organy krajowe do zapoznawania się z praktyką decyzyjną KE oraz orzecznictwem 
sądów unijnych, co powinno pozwolić na uniknięcie rozbieżności.

 Po drugie, przepisy krajowe muszą wprowadzać obowiązek zwrotu kosztów wynikających 
z prowadzenia działalności, która została określona jako działanie z zakresu polityki publicznej. 
Innymi słowy, niezbędne jest ustalenie normy, która przyznaje przedsiębiorstwom, wykonującym 
działania wchodzące w zakres polityki publicznej lub realizującym inwestycje związane z takimi 
działaniami, uprawnienie do żądania rekompensaty poniesionych w tym zakresie kosztów54. 
Z powyższego wynika, że przyznanie stosownej rekompensaty nie może być zależne od uznania 
organów krajowych.

Po trzecie, uprawnienie do żądania zwrotu danej kategorii kosztów musi być przyznane 
wszystkim jednostkom znajdującym się w podobnej sytuacji faktycznej. Warunek ten ma na 
celu przeciwdziałanie dyskryminacji poszczególnych portów lotniczych. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem TS, przyznanie korzyści danemu przedsiębiorstwu ma miejsce także w wypadku, 
gdy organy publiczne zwalniają je z ponoszenia kosztów wynikających z prowadzonej przez nie 
działalności gospodarczej55. Jeżeli zatem normalnym rozwiązaniem w świetle danego porządku 
prawnego jest to, że przedsiębiorstwa lotnicze lub operatorzy portów lotniczych ponoszą koszty 
pewnych usług lub inwestycji, natomiast niektóre przedsiębiorstwa lotnicze lub niektórzy operatorzy 
portów lotniczych nie muszą ponosić tych kosztów, to te ostatnie porty mogą uzyskiwać korzyść, 
nawet jeśli takie usługi same w sobie uznaje się za działalność pozagospodarczą56. 

Tytułem przykładu można wskazać na sprawę dotyczącą pomocy państwa udzielonej na rzecz 
izby handlowo-przemysłowej Nîmes – Uzès – Le Vigan, gdzie KE uznała, że wprowadzony we 
Francji system rekompensaty działań wchodzących w zakres polityki publicznej, ma zastosowanie 

54 Zob. decyzja KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) wdrożonej przez Włochy na rzecz 
Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A i różnych przewoźników lotniczych prowadzących działalność w porcie lotniczym Alghero, 
Dz. Urz. L 250/38, pkt 263.
55 Wyr. ETS z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-172/03 Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECLI:EU:C:2005:130, (Zb. Orz. 2005, 
s. I–1627), pkt 36.
56 Zob. pkt 37 Wytycznych 2014.
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do wszystkich francuskich cywilnych portów lotniczych, zarówno w odniesieniu do zadań będących 
przedmiotem rekompensaty, jak i mechanizmów ich finansowania. KE ustaliła, że rekompensa-
ta kosztów związanych z tymi zadaniami ze środków publicznych nie prowadzi do zmniejszenia 
kosztów ponoszonych zwykle przez organy zarządzające portami lotniczymi. W konsekwencji KE 
przyjęła, że system ten nie powoduje dyskryminacji57.

Po czwarte, finansowanie publiczne tego rodzaju działalności pozagospodarczej musi być 
ściśle ograniczone do rekompensowania kosztów wynikających z takiej działalności58 i nie może 
być wykorzystywane do pokrycia kosztów związanych z innymi rodzajami działalności. Oznacza 
to, że każda ewentualna nadwyżka rekompensaty, która została przyznana przez krajowe orga-
ny publiczne może stanowić pomoc państwa59. Warto w tym miejscu przywołać rozważania KE 
poczynione w sprawie pomocy państwa udzielonej na rzecz izby handlowo-przemysłowej Nîmes 
– Uzès – Le Vigan. W sprawie tej KE szczegółowo zbadała wprowadzony we Francji system re-
kompensowania wydatków związanych z działaniami wchodzącymi w zakres polityki publicznej. 
KE zauważyła, że system przewidziany w przepisach francuskich opiera się na ścisłych mecha-
nizmach kontroli kosztów, zarówno ex ante, jak i ex post. W rezultacie uznała, że wprowadzony 
przez Francję system gwarantuje, iż organy zarządzające portami lotniczymi otrzymają wyłącznie 
kwoty niezbędne do pokrycia poniesionych kosztów60. Z powyższego wynika, że ustawodawstwo 
krajowe powinno szczegółowo określać sposób obliczania należnej rekompensaty.

Przechodząc do oceny działań wskazanych przez władze włoskie w sprawie terminalu 
w porcie Lamezia Terme jako wchodzących w zakres polityki publicznej, należy zauważyć, że ich 
charakter nie budził wątpliwości. Stąd też, po przywołaniu stosownego orzecznictwa, KE stwier-
dziła, że wymienione przez władze włoskie działania mogą być uważane za niemające charak-
teru gospodarczego. Za duży mankament przedmiotowej decyzji należy uznać brak przywołania 
konkretnych informacji udzielonych przez władze włoskie, które spowodowały, że KE uznała, iż 
system przyznawania rekompensat ma charakter dyskryminujący. W punkcie 33 tejże decyzji, 
KE jedynie ogólnikowo zauważyła, że otrzymane od władz włoskich informacje nie wskazują, aby 
publiczne finansowanie inwestycji wchodzących w zakres polityki publicznej nie prowadziło do 
dyskryminacji pomiędzy operatorami portów lotniczych we Włoszech. Następnie KE stwierdziła, 
że dostępne informacje wskazują, iż włoscy operatorzy portów lotniczych muszą zwykle ponosić 
koszty związane z wyposażeniem i udostępnieniem pomieszczeń, o których mowa w przedmiotowej 
sprawie, a planowana pomoc inwestycyjna na rzecz portu lotniczego Lamezia Terme zwalnia ten 
port z części tych kosztów. Mając na uwadze, że konsekwencją stwierdzenia dyskryminacyjnego 
charakteru włoskiego systemu przyznawania rekompensat było uznanie, iż stanowią one pomoc 
państwa, zasadne wydaje się oczekiwanie, by KE dokładnie sprecyzowała powody, które dopro-
wadziły ją do tej konkluzji. Użyte w przedmiotowej decyzji sformułowanie „dostępne informacje” ma 
charakter ogólnikowy i nie pozwala zainteresowanym osobom poznać sposobu rozumowania KE. 

57 Zob. dec. KE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie pomocy państwa SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Francję na rzecz 
izby handlowo-przemysłowej Nîmes – Uzès – Le Vigan oraz przedsiębiorstw Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Limited i Airport Marketing 
Services Limited, Dz. Urz. L 113/32, pkt 567.
58 Zob. dec. KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotni-
czego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego, Dz. Urz. L 34/68, pkt 200.
59 Zob. pkt 36 Wytycznych 2014.
60 Zob. dec. KE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie pomocy państwa SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Francję na rzecz 
izby handlowo-przemysłowej Nîmes – Uzès – Le Vigan oraz przedsiębiorstw Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Limited i Airport Marketing 
Services Limited, Dz. Urz. L 113/32, pkt 569.
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2. Sposób określania obszaru ciążenia portu lotniczego

Prawidłowe określenie obszaru ciążenia portu lotniczego, będącego beneficjentem pomocy, 
ma duże znaczenie praktyczne, gdyż wpływa na ocenę czy planowana pomoc inwestycyjna nie 
sprzyja powielaniu nierentownych portów lotniczych lub nie tworzy dodatkowej niewykorzystanej 
przepustowości61. Co więcej, należy zauważyć, że żadna inwestycja, która nie oferuje zadowa-
lających średnioterminowych perspektyw użytkowania lub która powoduje pogorszenie średnio-
terminowych perspektyw użytkowania istniejącej na danym obszarze ciążenia infrastruktury, nie 
może liczyć na uznanie jej za przyczyniającą się do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot 
wspólnego zainteresowania.

Wytyczne 2014 wprowadzają definicję legalną terminu „obszar ciążenia portu lotniczego” 
(ang. catchment area of an airport, niem. Einzugsgebiet eines Flughafens, franc. zone d’attraction 
d’un aéroport), co stanowi novum w stosunku do poprzednio obowiązujących wytycznych KE62. 
Na mocy obecnie obowiązujących Wytycznych 2014, obszar ciążenia został wyznaczony jako 
geograficzna granica rynku, która zazwyczaj obejmuje obszar o promieniu około 100 km lub wy-
magający 60-minutowej podróży samochodem, autobusem, pociągiem lub pociągiem dużych 
prędkości63. Co ważne, obszar ciążenia danego portu lotniczego może w nieznacznym stopniu 
odbiegać od wskazanych powyżej wskazówek, jako że powinien uwzględniać specyfikę kon-
kretnego portu lotniczego. Zdaniem KE zarówno wielkość, jak i kształt obszaru ciążenia mogą 
być różne w przypadku poszczególnych portów lotniczych i zależą od właściwości konkretnego 
portu lotniczego. Jako cechy portu lotniczego mające znaczenie dla określenia jego obszaru 
ciążenia, KE wymieniła model biznesowy, lokalizację i kierunki podróży obsługiwane przez dany  
port lotniczy. 

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej glosy, KE uznała, że jedynie port lotniczy Crotone 
znajduje się w obszarze ciążenia beneficjenta pomocy inwestycyjnej, tj. portu lotniczego Lamezia 
Terme64. O ile stwierdzenie przez KE, że port lotniczy Reggio Calabria znajduje się poza obsza-
rem ciążenia lotniska Lamezia Terme nie budzi wątpliwości65, to przyjęcie, że port Crotone leży 
w obszarze ciążenia portu będącego beneficjentem pomocy może budzić wątpliwości, biorąc pod 
uwagę dotychczasową praktykę decyzyjną KE.

Warto w tym miejscu bliżej przedstawić, w jaki sposób KE określiła obszar ciążenia portu 
lotniczego Kärnten. Dokonane przez KE w tej sprawie rozważania dobrze obrazują konieczność 
uwzględnienia charakterystycznych cech danego lotniska przy ocenie czy w obszarze ciążenia 
tego lotniska znajduje się inny port lotniczy. W sprawie tej portem lotniczym najbliżej położonym 
względem lotniska Kärnten było lotnisko w Lublanie (Słowenia). Oba lotniska dzieliła odległość 
jedynie 71 km. Mając na uwadze, że najkrótsza droga pomiędzy tymi lotniskami wiodła przez 
masyw górski o wysokości ponad 1 tys. m n.p.m., KE nie kwestionowała, że faktyczny czas 
przejazdu będzie wynosił ponad 60 minut. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to czas przejazdu 
został ustalony na co najmniej 2 h 10 minut, jako że nie kursowały tam pociągi dużych prędkości. 

61 Zob. pkt 85 zd. 1 Wytycznych 2014.
62 Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych 
oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych, Dz.U. C 312 z 9.12.2005, s. 1–14.
63 Zob. pkt 25.12) Wytycznych 2014.
64 Zob. pkt 54 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
65 Port ten znajdował się w odległości 130 km od lotniska Lamezia Terme, a czas przejazdu pomiędzy oboma lotniskami wynosił 1h 20 minut.
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W rezultacie KE stwierdziła, że planowane inwestycje dotyczą lotniska, które jest ważne dla za-
pewnienia mobilności osób mieszkających w badanym regionie66. Z powyższego zdaje się wy-
nikać, że KE przypisuje dużą wagę kwestii realnego czasu dojazdu z jednego portu lotniczego 
do drugiego. Ponadto decyzja KE w tej sprawie zdaje się sugerować, że pomimo zastosowania 
w pkt 25.12) Wytycznych 2014 określenia „lub”, obszar ciążenia danego portu lotniczego stanowi 
obszar o promieniu około 100 km, zarazem ile równocześnie pokonanie tej odległości nie trwa 
dłużej niż 60 minut.

Biorąc pod uwagę przedstawione w sprawie Kärnten rozważania, zasadny wydaje się po-
gląd, zgodnie z którym matematyczne obliczenie odległości pomiędzy dwoma portami lotniczymi 
nie jest decydujące ani wystarczające dla ustalenia czy znajdują się one w tym samym obszarze 
ciążenia. Co więcej, można by domniemywać, że w przypadku, gdy najkrótsza odległość pomię-
dzy dwoma portami lotniczymi wynosi mniej100 km, a zarazem realny czas przejazdu przekra-
cza 60 minut, KE będzie skłonna uznać, iż badane porty lotnicze mają inne obszary ciążenia. 
Przyjęcie, że port lotniczy Crotone znajduje się w obszarze ciążenia portu Lamezia Terme zdaje 
się jednak przeczyć takiemu sposobowi rozumienia tego warunku. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że odległość pomiędzy portem lotniczym Lamezia Terme a lotniskiem Crotone określono 
na 90 km, przy czym ustalono, że czas przejazdu samochodem pomiędzy tymi lotniskami wynosi 
1h 15 minut, co oznacza, że został spełniony tylko jeden z warunków, a mimo to KE uznała, że 
port lotniczy Crotone leży w obszarze ciążenia portu Lamezia Terme.

Należy również zauważyć, że badając obszar ciążenia poru lotniczego Lamezia Terme, KE 
oparła się jedynie na czasie przejazdu samochodem pomiędzy tym lotniskiem a portem lotni-
czym Crotone, nie wskazując czy możliwe jest skorzystanie z innych środków transportu. Tego 
typu praktykę należy uznać za nieobrazującą całości sprawy, a w konsekwencji za niewłaściwą. 
Celowe jest zatem postulowanie, by KE dokonywała ustaleń, mając na uwadze wszystkie dostępne 
środki transportu, w tym nawet podróże drogą morską, o ile jest to uzasadnione okolicznościami 
konkretnego przypadku67. Co się zaś tyczy podróży samochodem, mając na uwadze powszech-
ność tworzenia się zatorów na drogach, ilość wypadków oraz występujące czasowo utrudnienia 
(np. roboty drogowe), zaleca się, by KE ostrożnie podchodziła do szacowanego czasu przejazdu 
samochodem. 

Powyższe rozważania nabierają szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, iż większość drogi dzielącej lotnisko Crotone od lotniska Lamezia Terme nie miała statusu 
autostrady. Wydaje się, że o ile obliczenie czasu przejazdu wybranego odcinka autostrady jest 
dość proste, a sam przejazd, oprócz wyjątkowych sytuacji, jest w zasadzie przewidywalny, o tyle 
w przypadku dróg lokalnych poprawne określenie czasu przejazdu danego odcinka może okazać 
się problematyczne, a ponadto czas przejazdu w większym stopniu jest zależny od okoliczności 
panujących w danej chwili (pora dnia, natężenie ruchu, warunki atmosferyczne). 

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że trafność uznania przez KE portu 
lotniczego Crotone za leżący w obszarze ciążenia lotniska Lamezia Terme budzi uzasadnione 

66 Zob. decyzja KE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.40433 (2015/N) – Austria, Program inwestycyjny lotniska Kärnten, 
Klagenfurt, C(2015) 7569, pkt 56.
67 Zob. dec. KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) wdrożonej przez Włochy na rzecz Società 
di Gestione dell’Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A i różnych przewoźników lotniczych prowadzących działalność w porcie lotniczym Alghero, 
Dz. Urz. L 250/38, pkt 247.
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wątpliwości. Co więcej, należy wskazać na niepełność poczynionych przez KE ustaleń, w szcze-
gólności mając na uwadze względzie fakt, że KE nie rozważyła czasu przejazdu wszystkimi do-
stępnymi środkami transportu, opierając się jedynie na czasie przejazdu samochodem.

3. Zakaz finansowania niewykorzystanej infrastruktury lotniczej

Zgodnie z pkt. 85 Wytycznych 2014 ustalenie, że planowana pomoc inwestycyjna nie po-
woduje powielania nierentownych portów lotniczych ani nie tworzy dodatkowej niewykorzystanej 
przepustowości stanowi jeden z warunków uznania, że ta pomoc przyczynia się do osiągnięcia 
celu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania68. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że choć zakaz tworzenia dodatkowej przepustowości, która w praktyce nie będzie wykorzystana, 
został formalnie wprowadzony dopiero w Wytycznych 2014, KE badała tę kwestię także przed 
wydaniem owych Wytycznych. Tytułem przykładu można wskazać na wydaną przez KE decyzję 
w sprawie portu lotniczego Zweibrücken. KE stwierdziła w niej, iż brak dokładnego określenia 
kryteriów, na podstawie których dokonywana będzie ocena czy pomoc inwestycyjna na rzecz 
portu lotniczego przyczynia się do osiągnięcia wyraźnie określonego celu stanowiącego przed-
miot wspólnego zainteresowania, nie może prowadzić do wniosku, iż samo powielenie istniejącej 
infrastruktury portu lotniczego przyczynia się do osiągnięcia takiego celu69. Jak słusznie zauważa 
D. Grespan, Wytyczne 2014 sprecyzowały sposób rozumienia zakazu powielania nierentownej 
lub niewykorzystanej infrastruktury (Grespan, 2014, s. 12).

Analiza Wytycznych 2014 prowadzi do wniosku, że w celu ustalenia, czy dany projekt inwesty-
cyjny nie powoduje tworzenia dodatkowej niewykorzystanej przepustowości, należy zbadać dwie 
kwestie. Po pierwsze, jeżeli głównym celem projektu inwestycyjnego jest stworzenie nowej lub 
dodatkowej przepustowości w porcie lotniczym (jak w glosowanej sprawie), planowana infrastruk-
tura musi, w średniookresowej perspektywie, odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu ze 
strony przedsiębiorstw lotniczych, pasażerów i spedytorów obecnych na obszarze ciążenia tego 
portu lotniczego70. Po drugie, państwo członkowskie zamierzające udzielić wsparcia finansowego 
na projekt zwiększający przepustowość danego portu lotniczego, jest zobowiązane udowodnić, 
że prognozowany wzrost ruchu lotniczego nie może zostać obsłużony przez istniejącą w danym 
obszarze ciążenia przepustowość. W tym celu niezbędne jest sporządzenie ex ante biznesplanu, 
który będzie opisywał prawdopodobny wpływ planowanej inwestycji na użytkowanie istniejącej 
infrastruktury, takiej jak inny port lotniczy lub inne środki transportu (w szczególności połączenia 
pociągami dużych prędkości)71. Obowiązek dostarczenia takich analiz spoczywa na państwie, 
które winno go wypełnić przy notyfikacji pomocy (Kociubiński, 2014b).

W badanej sprawie KE nie kwestionowała przedstawionych przez państwo członkowskie analiz 
ruchu lotniczego i uznała, że planowana budowa nowego terminalu pasażerskiego jest zasadna, 
mając na uwadze, po pierwsze, brak wystarczającej przepustowości, by zapewnić odpowiedni 

68 Drugim warunkiem spełnienia tej przesłanki jest ustalenie, że planowane wsparcie lotnicze przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z trzech 
celów wskazanych w pkt. 84 Wytycznych 2014. Więcej na temat sposobu rozumienia pojęcia „celu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania” 
zob. Urban-Kozłowska, 2015a, s. 148–150; Urban-Kozłowska, 2015b, s. 294–296.
69 Zob. dec. KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotni-
czego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego, Dz. Urz. L 34/68, pkt 257.
70 Zob. pkt 85 zd. 3 Wytycznych 2014.
71 Zob. pkt 86 zd. 2 Wytycznych 2014.
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komfort obsługi pasażerów oraz – po drugie – prognozowany wzrost popytu na usługi lotnicze72. 
Nie powtarzając wskazanych wyżej wątpliwości co do poprawności zaliczenia lotniska Crotone 
do obszaru ciążenia lotniska Lamezia Terme, należy wskazać, że analizowana sprawa zawiera 
godne uwagi rozważania dotyczące drugiego ze wskazanych powyżej wymogów, tj. konieczności 
udowodnienia, iż prognozowany wzrost zapotrzebowania na pasażerskie usługi lotnicze nie może 
zostać zaspokojony przez istniejącą już infrastrukturę lotniczą.

W analizowanej sprawie, KE szczegółowo rozważyła cechy charakterystyczne lotniska 
Crotone i porównała je z właściwościami lotniska Lamezia Terme. KE ustaliła, po pierwsze, że 
lotnisko Crotone ma liczne ograniczenia infrastrukturalne. Posiada pas startowy o długości je-
dynie 2 tys. metrów, co ogranicza zasięg lotów, jakie mogą być z niego wykonywane, podczas 
gdy lotnisko Lamezia Terme ma pas startowy o długości 3 tys. metrów. Płyta postojowa na lot-
nisku Crotone może pomieścić wyłącznie statki powietrzne należące do kategorii C, natomiast 
port lotniczy Lamezia Terme może przyjmować samoloty do kategorii E. Wskazano również, że 
w przypadku silnych wiatrów lub małej widoczności loty z portu Crotone są przekierowywane na 
lotnisko Lamezia Terme. Po drugie, KE zwróciła uwagę na fakt, że w okolicy lotniska Crotone 
brakuje autostrady lub zelektryfikowanej linii kolejowej. Po trzecie, wskazano, że lotnisko Crotone 
znajduje się w trudnej sytuacji prawnej, jako że jest obecnie zarządzane przez syndyka masy 
upadłościowej. W końcu KE zauważyła, że nominalna przepustowość lotniska Crotone wynosi 
250 tys. pasażerów rocznie i jest obecnie w pełni wykorzystywana. Dogłębna analiza wszystkich 
cech charakterystycznych lotniska Crotone doprowadziła KE do stwierdzenia, że ten port nie jest 
w stanie przyjąć nawet części bieżącego ruchu lotniczego lotniska Lamezia Terme.

Stanowisko KE nie budzi w tym zakresie najmniejszych wątpliwości i należy je uznać za w pełni 
zasadne, ponieważ ma ono oparcie w okolicznościach faktycznych, które w dodatku wskazują, że 
lotnisko Crotone nie jest w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu lotniczego. Co więcej, uważam, 
że przeprowadzone przez KE w tej sprawie rozważania mogą stanowić cenne źródło odniesienia 
dla spraw rozpoznawanych w przyszłości.

Zgodnie z pkt. 86 Wytycznych 2014, KE będzie zgłaszać wątpliwości co do średniotermino-
wych perspektyw użytkowania infrastruktury portu lotniczego będącego beneficjentem wsparcia 
publicznego, w przypadku gdy istniejący na tym samym obszarze ciążenia inny port lotniczy nie 
działa na granicy maksymalnej przepustowości lub w jej pobliżu. Jakkolwiek wymóg braku po-
wielania niewykorzystanej infrastruktury ze wszech miar zasługuje na aprobatę, niemniej jednak 
wydaje się, że sposób jego sformułowania w Wytycznych 2014 jest nazbyt kategoryczny. Mając 
na uwadze czasochłonność realizacji projektów inwestycyjnych na lotniskach, należy przyjąć, iż 
rozsądny inwestor nie powinien zwlekać z podjęciem danej inwestycji aż do momentu, gdy do-
stępna przepustowość tego lotniska lub innego lotniska znajdującego się na tym samym obszarze 
ciążenia będzie niemal w pełni wykorzystana73.

Glosowana decyzja zdaje się sugerować, że także zdaniem KE wymóg, by istniejący port 
lotniczy działał na granicy maksymalnej przepustowości lub w jej pobliżu, nie powinien być ro-
zumiany zbyt restrykcyjnie. W sprawie tej KE wskazała, że mając na uwadze obecny poziom 

72 Zob. pkt 52 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
73 Zob. Uwagi przedstawione przez władze polskie co do projektu wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw 
lotniczych: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, HT-2635 Revision of Aviation Guidelines. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/
consultations/2013_aviation_guidelines/poland_pl.pdf (22.11.2016).
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ruchu lotniczego oraz prognozę wskazującą, że będzie się on zwiększał, brak realizacji w bliskiej 
przyszłości inwestycji infrastrukturalnej mającej na celu dostosowanie przepustowości lotniska 
do zwiększającego się popytu na usługi lotnicze, spowodowałby spadek jakości świadczonych 
usług, opóźnienia lotów, a także inne problemy techniczne, co w rezultacie miałoby niekorzystny 
wpływ na lotnisko, region Kalabria oraz szeroko rozumiany interes publiczny74.

Podsumowując, obowiązek udowodnienia, że prognozowana liczba pasażerów wymaga 
zwiększenia przepustowości danego portu lotniczego, ciąży na państwie członkowskim zamierza-
jącym dofinansować projekt inwestycyjny w porcie lotniczym75. Pomoc inwestycyjna na budowę 
lub rozbudowę infrastruktury lotniczej może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
jedynie w przypadku, gdy planowane inwestycje służą zaspokojeniu popytu na usługi lotnicze, 
którego w przeciwnym wypadku nie udałoby się zaspokoić. Jeżeli na obszarze ciążenia portu 
lotniczego, będącego beneficjentem pomocy, znajduje się inny port lotniczy, duże znaczenie 
praktyczne ma ustalenie, w jakim stopniu jego przepustowość jest wykorzystywana. Udzielenie 
planowanej pomocy inwestycyjnej jest dopuszczalne, o ile zostanie wykazane, że znajdujący się 
na tym samym obszarze ciążenia drugi port lotniczy nie posiada wolnej przepustowości albo jest 
ona zbyt mała, by zaspokoić prognozowany wzrost popytu na usługi lotnicze. Oznacza to, że 
dana pomoc inwestycyjna przyczynia się do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot wspólnego 
zainteresowania. Jako że wymienione w pkt. 79 Wytycznych 2014 warunki mają charakter łączny, 
niedopełnienie jednego z nich oznacza, że danej pomocy inwestycyjnej nie należy uznawać za 
zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku ustalenia, iż warunek przyczyniania się do osiąg-
nięcia celu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania nie został spełniony, KE nie jest 
zobowiązana do badania pozostałych warunków dopuszczalności pomocy inwestycyjnej na rzecz 
portów lotniczych. Brak oceny dalszych przesłanek nie będzie miał wpływu na poprawność wy-
danej decyzji ani nie podda w wątpliwość jej ważności. Za odstąpieniem od analizy wszystkich 
przesłanek mogą także przemawiać względy ekonomii procesowej. Niemniej jednak KE może 
zdecydować, że zbada wszystkie przesłanki76. Wydaje się, że tego typu podejście może być ce-
lowe w przypadku wydania decyzji nakazującej zwrot otrzymanej pomocy. Dokonanie przez KE 
pełnej analizy wszystkich aspektów takiej sprawy, pozwala na lepsze wykazanie niezgodności 
przedmiotowego środka pomocowego z unijnymi przepisami regulującymi zasady udzielania po-
mocy państwa. Co więcej, może to zmniejszyć odsetek spraw, od których państwo udzielające 
pomocy wnosi odwołania.

V. Podsumowanie
Jednym z celów niniejszej glosy było omówienie oraz doprecyzowanie zasad, na podsta-

wie których KE określa czy konkretna inwestycja infrastrukturalna jest związana z działaniami 
wchodzącymi zwykle w zakres kompetencji państwa w wykonywaniu jego prerogatyw władzy 
publicznej. Autorka wyraża nadzieję, że zaproponowany czteroetapowy model badania tej kwestii 

74 Zob. pkt 50 decyzji w sprawie Lamezia Terme.
75 Por. dec. KE z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz portu lotni-
czego Zweibrücken i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego, Dz. Urz. L 34/68, pkt 272.
76 Zob. dec. KE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie środka SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Polska – Utworzenie portu lotni-
czego Gdynia-Kosakowo, C(2015) 1281, pkt. 227–243.
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ułatwi dokonanie oceny czy wsparcie publiczne przeznaczone na pokrycie konkretnych kosztów 
inwestycyjnych jest zgodne z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. Prawidłowy sposób 
kwalifikacji danego wsparcia ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż finansowanie infrastruktury 
bezpośrednio związanej z działaniami wchodzącymi w zakres polityki publicznej nie wchodzi w za-
kres stosowania unijnych reguł pomocy państwa. Co za tym idzie, wielkość przekazanych na ten 
cel środków publicznych podlega jedynie przepisom prawa krajowego. Może to z kolei skutkować 
nadmiernym wydatkowaniu funduszy publicznych, co KE uważa za niewłaściwe.

Jeśli chodzi o sposób ustalania obszaru ciążenia portu lotniczego, autorka stoi na stanowi-
sku, że KE dokonała pobieżnej analizy obszaru ciążenia lotniska Lamezia Terme oraz błędnie 
uznała, iż port lotniczy Crotone znajduje się w jego obszarze ciążenia. Stąd też w niniejszej glo-
sie szczegółowo odniesiono się do tej kwestii oraz wskazano jakie okoliczności należy brać pod 
uwagę przy określaniu obszaru ciążenia danego portu lotniczego. Należy wyrazić nadzieję, że 
przedstawione rozważania zaowocują szerszą debatą.

Co się zaś tyczy zakazu tworzenia niewykorzystanej infrastruktury, na uwagę zasługują roz-
ważania KE dotyczące konieczności udowodnienia, że prognozowany wzrost zapotrzebowania 
na pasażerskie usługi lotnicze nie może zostać zaspokojony przez istniejącą już infrastrukturę 
lotniczą. Poczynione w niniejszej sprawie przez KE rozważania mogą być ważnym punktem od-
niesienia przy badaniu kolejnych spraw, jako że zawierają cenne wskazówki co do okoliczności, 
które powinny być uwzględniane. W rezultacie pozytywnie należy ocenić poczynione w tym za-
kresie przez KE ustalenia.

Podsumowując, glosowana decyzja zasługuje na aprobatę jedynie w części.
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Małgorzata Polkowska, Prawo kosmiczne  
w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy, 

Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa, 2015

Książka prof. dr hab. Małgorzaty Polkowskiej wprowadza czytelnika w fascynującą problema-
tykę nowej ery działalności kosmicznej (NewSpace). Lektura uzmysławia, że jesteśmy świadkami 
rewolucji dokonującej się w ciągu ostatnich lat w dziedzinie eksploracji i eksploatacji kosmosu. 
O ile początkowej fazie zdobywania przestrzeni pozaatmosferycznej towarzyszyły spektakularne 
operacje, medialny rozgłos i polityczny dreszcz zimnowojennych zmagań mocarstw, o tyle aktu-
alnie w sposób niezauważalny dla laika dokonuje się „pozytywistyczny” podbój kosmosu przez 
nastawione na zysk podmioty prywatne. Proces ten przywołuje na myśl zmianę, którą przeszły 
i przechodzą inne sektory gospodarki, podlegając demilitaryzacji, a następnie komercjalizacji 
i prywatyzacji – w szczególności przemiany w bliźniaczej branży lotniczej.

W pierwszym rozdziale pracy Autorka charakteryzuje ogół zagadnień tworzących pojęcie 
NewSpace. Omawia zakres i różne ujęcia NewSpace, a także składające się na nie nowe poko-
jowe, rządowe i mieszane projekty kosmiczne. Dalej przywołuje proces miniaturyzacji satelitów. 
Z jednej strony proces ten obniża koszty działalności i szeroko otwiera drzwi kosmosu dla rosną-
cej rzeszy podmiotów prywatnych. Z drugiej zaś – rodzi on nowe problemy w zakresie rejestracji 
obiektów i licencjonowania ich wystrzeleń. Autorka wskazuje na coraz dalej idąca komercjalizację 
sektora kosmicznego, w tym na istotny wzrost finansowania prywatnego przy jednoczesnym za-
uważalnym zmniejszaniu nakładów państwowych na działalność w przestrzeni pozaatmosferycznej. 
Zwraca przy tym uwagę na tworzenie przez państwa mechanizmów licencjonowania prywatnych 
inicjatyw w tej dziedzinie. W podsumowaniu pierwszej części Autorka szczegółowo omawia roz-
wój transportu suborbitalnego, w tym perspektywy regularnych przewozów pasażerów i towarów 
z punktu do punktu na Ziemi poprzez przestrzeń powietrzną i kosmiczną oraz łączące się z tym 
podstawowe problemy natury prawnej i technicznej, takie jak: ochrona pasażerów, status statków 
powietrzno-kosmicznych, delimitacja przestrzeni powietrznej i kosmicznej oraz odpowiadających 
im reżimów prawnych czy w końcu regulacja ruchu kosmicznego.

Drugi rozdział pracy wprowadza czytelnika w aktualne uregulowania prawomiędzynarodowe 
działalności kosmicznej. Autorka zwięźle prezentuje akty prawne składające się na kosmiczne prawo 
traktatowe: traktat kosmiczny z 1967 r.; układ o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów 
i zwrocie obiektów wyniesionych w przestrzeń kosmiczną z 1968 r.; konwencję o międzynaro-
dowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r.; konwencję 
o rejestracji obiektów wyniesionych w przestrzeń kosmiczną z 1975 r.; traktat o Księżycu z 1979 r. 
Autorka wskazuje na podstawowe braki aktualnych regulacji międzynarodowych związane z ich 
nieprzystosowaniem do nowej rzeczywistości w działalności kosmicznej.

Główne wyzwania dla działalności kosmicznej, jakie stawia NewSace, oraz obszary wyma-
gające nowych regulacji na poziomie konwencji międzynarodowych i prawa krajowego zaprezen-
towano w rozdziale trzecim. Autorka zwraca między innymi uwagę na rosnącą aktualność kwestii 
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usuwania szczątków nieczynnych satelitów. Wzmiankuje ponadto podstawowe problemy związa-
ne z funkcjonowaniem Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej i spaceportów. Dodatkowo 
omówione zostają zagadnienia prawne związane z demilitaryzacją kosmosu, pozyskiwaniem 
kopalin kosmicznych, arbitrażem międzynarodowym, finansowaniem wyposażenia kosmicznego, 
stacjami kosmicznymi, wystrzeleniami statków kosmicznych z morza pełnego oraz współpracą 
w przedmiotowym sektorze pomiędzy przedsiębiorstwami a rządami.

Przedmiotem rozdziału czwartego jest omówienie roli organizacji międzynarodowych 
w NewSpace oraz ostatnich dokonań tych instytucji. Autorka wskazuje na kompetencje poszcze-
gólnych agend wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie kosmosu 
i przybliża czytelnikowi współpracę między tymi podmiotami. Prezentuje też rolę innych organizacji 
w tym Unii Europejskiej, a także doświadczenia związane z funkcjonowaniem Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. Uzupełnieniem rozważań jest rozdział szósty, który prezentuje polskie osiąg-
nięcia w dziedzinie działalności kosmicznej, a także proces tworzenia narodowego programu, 
założeń polityki i prawa kosmicznego oraz podstawy instytucjonalne w tym zakresie. Aneksy do 
książki zawierają wybrane dokumenty w omawianym obszarze. 

We wnioskach końcowych Autorka sugeruje dostosowanie istniejącej legislacji, a także mię-
dzynarodowych struktur organizacyjnych do bieżących potrzeb i wyzwań NewSpace. Przy tym 
zwraca uwagę na lekcje płynące z lotnictwa cywilnego i prawa lotniczego, a także zachęca do 
wykorzystania w postulowanych procesach zaplecza instytucjonalnego tegoż sektora (ICAO). 
Słusznie Autorka zauważa, że zmiany przepisów prawa kosmicznego powinny uwzględniać 
kompromis między bezpieczeństwem i ochroną środowiska kosmicznego a tworzeniem barier 
administracyjnych oraz umożliwiać równy dostęp do kosmosu.

Prezentowana książka stanowi kompleksowe studium najważniejszych problemów stojących 
przed współczesnym prawem i polityką lotniczą. Wybór zagadnień jest obiektywny i został pop-
arty licznymi odesłaniami do literatury światowej, a ich omówienie nacechowane jest właściwym 
krytycyzmem. Monografia zawiera kompletny przegląd aktów prawnych oraz dokumentów urzę-
dowych mających znaczenie dla dyskutowanej dziedziny. Zwraca uwagę imponująca bibliografia 
obejmująca bardzo szeroki przegląd aktualnych pozycji literatury zagranicznej, jak również klu-
czowych pozycji krajowych.

Książka będzie użyteczną lekturą zarówno dla rozpoczynających przygodę z prawem kos-
micznym, jak i dla osób czynnych w tej dziedzinie. Dla pierwszej grupy opracowanie będzie bardzo 
dobrą lekturą wprowadzającą i ukierunkowującą czytelnika. Dla drugiej –  będzie stanowić źródło 
nowych informacji i inspiracji. Prezentowaną książkę wypada także polecić wszystkim zaintereso-
wanym zjawiskiem regulacji sektorowej, w tym w szczególności czytelnikom iKAR-a. Monografia 
ukazuje bowiem narodziny nowego sektora regulowanego – komercyjnej działalności kosmicznej.

Jan Walulik
Doktor nauk prawnych; Kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS WZ UW; e-mail: 
jan@walulik.aero 
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Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  
pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów 

pasażerskich”, Łódź, 25 maja 2016 r.

25 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) odby-
ła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich”. Wydarzenie zostało po raz trzeci zorganizowane przez Naukowe Koło Prawa 
Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytet Łódzkiego oraz Polską Fundację 
Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Po raz pierwszy do organi-
zatorów konferencji dołączyły Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Katedra Prawa 
Gospodarczego Publicznego działające na WPiA UŁ, a także Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego. Konferencja była objęta patronatem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Railway 
Bussines Forum. Złotym Partnerem konferencji były Polskie Koleje Państwowe S.A., natomiast 
Srebrnym Partnerem Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., z kolei Brązowym Partnerem była 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Ponadto, Partnerami konferencji byli: Centrum Zamówień 
Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Uniwersytetu Łódzkiego, Kancelaria Pawełczyk 
& Szura, Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni, Samorząd Studentów WPiA UŁ, 
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Składkowskiej, Koło Naukowe 
Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji 
Sektorowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Majowe wydarzenie było kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice1) i drugiej 
(18 marca 2015 r., Łódź2) edycji konferencji pn. „Konsument na rynku kolejowych przywozów 
pasażerskich”.

Kierownikiem konferencji była prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (kierownik Katedry 
Europejskiego Prawa Gospodarczego i kurator Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA 
UŁ), natomiast przewodniczącym Rady Programowej Konferencji był dr hab. Mirosław Pawełczyk, 
prof. nadzw. UŚ (Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius 
Publicm, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego). Pracom organizacyjnym, pod kierunkiem prof. 
M. Królikowskiej-Olczak, przewodniczył Marcin Kraśniewski (Prezes Zarządu Naukowego Koła 
Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ).

Celem konferencji było poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażer-
skich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, 
administracji oraz biznesu. Konferencja była także sposobnością do zainteresowania studentów 
i doktorantów regulacją sektora kolejowego.

1 M. Kraśniewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 
10 marca 2014 r., iKAR 2014, nr 7(3), s. 133–135.
2 M. Kraśniewski, M. Ziarkowski, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich 
Łódź, 18 marca 2015 r., iKAR 2015, nr 4(4), s. 159–163. 
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Konferencja rozpoczęła się od powitania moderatorów, prelegentów, uczestników dyskusji 
panelowych oraz gości i wszystkich uczestników biernych przez prof. M. Królikowską-Olczak. 
Następnie dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ (Dziekan WPiA UŁ) otworzyła konferen-
cję. W wystąpieniu otwierającym zwróciła ona uwagę na istotne znacznie transportu kolejowego 
dla państwa oraz wyraziła swoje zadowolenie, że kolejna edycja pierwszej w Polsce konferencji 
w całości dotyczącej pasażerskich przewozów kolejowych została zorganizowana w gmachu WPiA 
UŁ. W części otwierającej Alina Giedryś (doradca Marszałka Województwa Łódzkiego ds. infra-
struktury kolejowej) odczytała list Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, a dr inż. 
Jan Michajłowski (Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim) odczytał 
list Wojewody Łódzkiego prof. dr hab. Zbigniewa Rau skierowany do uczestników konferencji. 
Z upoważnienia prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego) głos zabrał dr Jan Walulik (adiunkt w Centrum 
Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego).

Po zakończeniu uroczystego otwarcia konferencji rozpoczął się pierwszy panel tradycyjny 
zatytułowany „Rola państwa i Unii Europejskiej w oddziaływaniu na funkcjonowanie rynku kole-
jowych przewozów pasażerskich”, którego moderatorem był dr Jan Walulik.

Pierwszy referat pt. „Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące” wygłosił dr Stefan 
Jarecki (adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania w Warszawie). Celem referatu była analiza obowiązku stosowania poza-
konkurencyjnych mechanizmów motywujących, a także przedstawienie przykładowych rozwiązań 
w tym zakresie. Doktor Jarecki w referacie omówił cele działań prawodawcy unijnego w zakresie 
transportu kolejowego, do których należy zwiększenie udziału kolei w przewozach oraz lepsza 
jakość świadczonych usług przewozowych, unijne rozwiązania regulacyjne, modele konkurencji 
w pasażerskich przewozach kolejowych (model konkurencji na rynku oraz model konkurencji 
o rynek). Zwrócił on także uwagę na równoległe występowanie na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich dwóch modeli wyłonienia operatora, tj. konkurencyjny wybór operatora oraz bezpo-
średnie powierzenie, jak również zwrócił on uwagę, że ze względu na występowanie ww. modeli 
unijny prawodawca zdecydował się wprowadzić inne niż presja konkurencyjna mechanizmy wy-
muszające poprawę efektywności (zarówno ekonomicznej, jak i w zakresie jakości świadczonych 
usług). Mechanizmy te określił jako tzw. bodźce motywacyjne, które winny być stosowane przez 
organizatorów transportu publicznego. W dalszej części swojego wystąpienia dr S. Jarecki zapre-
zentował przykładowe bodźce motywacyjne. Na koniec zaprezentował on etapy przygotowywania 
IV pakietu kolejowego oraz potencjalne skutki nowych regulacji unijnych.

Kolejnym referentem był dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. Dresden (p.o. kierownika 
Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, partner w Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy Sp.j.), którego wystąpienie do-
tyczyło Europejskiej Agencji Kolejowej w świetle IV pakietu kolejowego. Na wstępie wskazał on 
podstawowy cel kolejnego pakietu, jakim jest usunięcie barier administracyjnych i technicznych 
w rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a następnie przedstawił filar techniczny 
oraz rynkowy IV pakietu kolejowego. Ważnym elementem jego referatu było przedstawienie miej-
sca Agencji w systemie instytucjonalnym UE i kontrowersji związanych z delegacją na agencję 
UE kompetencji przez Komisję. Dr M. Będkowski-Kozioł odwoła się do doktryny Maroni, a także 
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orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Romano oraz Short selling. 
Stwierdził on także, że orzecznictwo TSUE nie rozstrzygnęło jednoznacznie sporu o granice dele-
gowania uprawnień na agencje UE. Ponadto, referent stwierdził, iż Agencję należy traktować jako 
odpowiedź na tzw. paradoks liberalizacji, który skutkował utworzeniem organów regulacyjnych 
w sektorach infrastrukturalnych. W dalszej części referatu dr M. Będkowski-Kozioł przedstawił 
zadania Agencji, jakie zostaną jej przyznane przez IV pakiet kolejowy, poszczególne etapy two-
rzenia IV pakietu kolejowego oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Agencji. Na zakończenie 
wskazał, że zmiany organizacyjne są konsekwencją realizacji planu Komisji ujednolicania struktur 
agencji unijnych. 

Trzeci referat – pt. „Roszczenia i skargi wobec organizatorów kolejowego publicznego transpor-
tu zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych” – wygłosił dr Bartosz Mazur (członek 
Rady Programowej Prokolej, doradca ds. transportu zintegrowanego Prezydenta Miasta Rybnika3). 
Celem referatu była prezentacja najważniejszych tez z orzecznictwa sądów administracyjnych 
oraz powszechnych dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego. Na wstępie 
prelegent przedstawił genezę podjęcia tematu oraz podstawowe akty prawne regulujące relację 
pomiędzy organizatorami transport kolejowego a przewoźnikami kolejowymi. Następnie wskazał on 
podmioty będące organizatorami transportu bądź operatorami kolejowymi, a także na możliwości 
organizacji publicznego transportu zbiorowego. Skierował on także uwagę słuchaczy na zasady 
bezpośredniego powierzenia świadczenia usług przewozowych. Zasadniczą cześć wystąpienia 
stanowiła prezentacja tez z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych. 
W konkluzjach, sformułowanych po prezentacji wybranego orzecznictwa, dr B. Mazur przedstawił 
konkluzje płynące z podjętej analizy orzeczeń oraz wskazał na niedoskonałości prawne w zakresie 
organizacji zbiorowego transportu publicznego oraz brak jednoznacznego rozstrzygnięcia wielu 
kwestii spornych w praktyce obrotu przez sądy.

Po wygłoszonych referatach w pierwszym panelu dr J. Walulik zaprosił wszystkich uczestni-
ków konferencji do zadawania pytań. W dyskusji głos zabrała prof. M. Królikowska-Olczak, która 
zwróciła uwagę na tendencję centralizacji występującą w prawie unijnym, odwołując się przy tym 
do doświadczeń transportu drogowego oraz zmian w prawie własności intelektualnej. Zwróciła 
ona także uwagę na skutki centralizacji w postaci wzrostu kosztów dla przedsiębiorców. Po krót-
kiej prezentacji powyższej tendencji zapytała o koszty postępowania przed Europejską Agencją 
Kolejową. Do kwestii centralizacji odniósł się także Adrian Furgalski (przewodniczący Zarządu 
Railway Bussines Forum, wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.). 
Wskazał on, że idea wzmocnienia Agencji jest w założeniu słuszna, albowiem pozwala zredu-
kować liczbę postępowań, z jakimi przewoźnicy kolejowi muszą się aktualnie zmierzać, aby 
uruchomić i prowadzić kolejową działalność przewozową. Na etapie obecnych prac nie można 
jednak odpowiedzieć na takie pytania, jak: ile będzie kosztowało postępowanie; jakie koszty 
będą ponoszone przez polskich przewoźników; ile czasu będzie trwało postępowanie; jakie będą 
wymogi stawiane przedsiębiorcom? Rozwijając kwestię wymogów wskazał on, że ewentualne 
postawienie wymogów „z górnej półki”, tj. obowiązujących w Niemczech bądź Francji, wpłynie 
negatywne na polskie instytuty zajmujące się badaniem taboru. Doktor Będkowski-Kozioł, odno-
sząc się do powyższych uwag, zgodził się z nimi oraz stwierdził, że niewątpliwie wzmocnienie 

3 Wygłoszonych poglądów podczas Konferencji nie należy utożsamiać ze stanowiskiem reprezentowanej instytucji. 
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Agencji sprawi, że będą zwycięscy oraz będą przegrani tego procesu. Z pewnością na zmianach 
zyskają przewoźnicy, którzy są/będą nastawieni na działalność na większym obszarze UE. W tej 
chwili brakuje szczegółów co do kosztów postępowania oraz wzrostu administracji w Agencji. 
Wiadomo jednak, że koszt postępowania będzie nie większy niż średnia unijna, a to oznacza dla 
polskich przewoźników wzrost wydatków na postępowanie. Prelegent zaznaczył także, że proces 
ujednolicania oraz centralizacji jest nieunikniony, ponieważ paradygmat rynku może doprowadzić 
do demontażu całego rynku wewnętrznego UE. Przenoszenie pewnych kompetencji na poziom 
unijny jest konieczne, gdyż inaczej funkcjonowanie rynku wewnętrznego byłoby dysfunkcyjne. 
Na zakończenie prof. M. Królikowska-Olczak zwróciła uwagę, że w Polsce swojej siedziby nie 
mam żadna unijna agencja oraz zapytała referenta czy Polska ubiega się o usytuowanie siedzi-
by Komisji na jej terenie. Dr M. Będkowski-Kozioł odpowiedział przecząco i wskazał, że sprawa 
siedziby Agencji została przesądzona już w 2014 r. – będzie się znajdowała w Lille we Francji. 
Po zadanych pytaniach dr J. Walulik zamknął pierwszy panel i zaprosił uczestników na przerwę.

Drugi panel konferencji pt. „Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu” 
miał charakter dyskusyjny, a jego przewodniczącą była prof. M. Królikowska-Olczak. W dyskusji 
panelowej udział wzięli dr Michał Beim (członek Zarządu PKP S.A.4, adiunkt na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Adrian Furgalski, 
Ryszard Rębilas (prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.), Alina Giedryś oraz Włodzimierz 
Wilkanowicz (prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.).

Profesor Królikowska-Olczak na wstępie wskazała, że polityka europejska obejmuje wszystkie 
rodzaje transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, śródlądowy, lotniczy), ale jeżeli spojrzymy przez 
pryzmat rozwiązań unijnych, to należy stwierdzić, że przepisy traktatowe przewidują pierwszeń-
stwo transportu kolejowego, ale również drogowego i śródlądowego, co wynika z art. 100 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W konsekwencji takiego ukształtowania, transport kolejowy 
jest regulowany zarówno przez prawo pierwotne, jak i wtórne (transport lotniczy i morski tylko 
przez prawo wtórne). Następnie wskazała, że integracja gospodarcza polega przede wszystkim 
na przestrzeganiu zasady niedyskryminacji wszystkich podmiotów, które świadczą usługi trans-
portowe (przewoźników), ale także nabywców usług (usługodawców i pasażerów). Wskazała tak-
że na wyzwanie stojące przed transportem kolejowym, jakim jest zwiększenie konkurencyjności 
przez liberalizację przewozów towarowych oraz przewozów pasażerskich. Pewne ograniczenia 
dla powyższego procesu wynikają z sieciowego charakteru transportu, a także konieczności 
zapewnienia świadczenia usług użyteczności publicznej. Po poczynionych uwagach moderator-
ka zwróciła się do uczestników panelu dyskusyjnego z pytaniem o politykę państwa w zakresie 
kształtowania transportu kolejowego.

Na powyższe pytanie jako pierwszy odpowiedzi udzielił dr Michał Beim. Na samym począt-
ku powiedział on, że integracja odbywa się na wielu poziomach. Pierwszy poziom współpracy 
to płaszczyzna techniczna, która wydaje się być najprostszą i będącą standardem (np. strategia 
dworcowa uwzględniająca kwestię przesiadek i tworzenia węzłów zintegrowanych). Na uzasadnie-
nie powyższego twierdzenia wskazał, że budowa węzłów przesiadkowych stanowi ważną pozycję 
w budżecie do 2020 r. Zaznaczył jednak, że w odniesieniu do integracji technicznej ważne jest 
wypracowanie najlepszej praktyki co do sposobu i zakresu przekazywania informacji pasażerom. 

4 Wygłoszonych poglądów podczas Konferencji nie należy utożsamiać ze stanowiskiem reprezentowanej spółki. 
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Następnie dr M. Beim wskazał na problem integracji w rozumieniu funkcjonalnym, na którą składa 
się m.in. harmonizacja rozkładów jazdy oraz wypracowanie reguł co do postępowania w przypad-
kach opóźnień pociągów. Ponadto, podniósł, że Polska jest krajem resortowym, ponieważ każdy 
z resortów przygotował własne zestawy ulg dla poszczególnych kategorii pasażerów, które znacz-
nie utrudniają proces integracji, a jednocześnie dezorientują pasażerów. W związku z tym należy 
rozpocząć dyskusję nad polityką upraszczania systemu ulg w Polsce. Na zakończenie wywodu 
wskazał także na problem realnych uprawnień organizatorów. Aktualnie metropolie podejmują in-
tensywne działania zmierzające do integracji transportu, ale w realizacji ich projektów pojawia się 
problem uzyskania środków finansowych na realizację. Należy podjąć działania systemowe także 
w tym kierunku. Doktor Beim swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że bez integracji kolej 
nie będzie w stanie przyciągnąć do siebie pasażerów, zwłaszcza pasażerów młodego pokolenia.

Następnie głos zabrał A. Furgalski, który swoją wypowiedź rozpoczął od występującej aktu-
alnie tendencji do upraszczania systemów biletowych. W jego ocenie, nie należy iść w kierunku 
systemów, które mogą po pewnym czasie utracić walory nowoczesnego i przyjaznego systemu dla 
pasażera. W tym miejscu odwołał się do doświadczeń Londynu w zakresie wprowadzenia systemu 
biletowego, z którego, mimo braku biletów kartonikowych i początkowego sukcesu, aktualnie się 
rezygnuje. W ocenie Prezesa Furgalskiego transport kolejowy na początek powinien zintegrować 
się, przynajmniej mentalnie, w ramach swojego rynku. W jego ocenie kolejarze niewłaściwie de-
finiują swojego głównego konkurenta, ponieważ uważają, że jest nim drugi przewoźnik kolejowy, 
a nie transport drogowy indywidualny. Przykładem takiego toku myślenia była kampania PKP „Nie 
każdy pociąg to PKP”. W jego ocenie należy szukać punktów wspólnych, a nie traktowania innych 
przewoźników wyłącznie jako konkurentów. Następnie A. Furgalski poruszył kwestię wspólnych 
biletów. Uważa on, że należy zlikwidować patologię polegającą na niemożności zakupu przez 
pasażera biletu jednego przewoźnika w kasie drugiego przewoźnika. Podniósł również kwestie 
połączeń stykowych, tj. wspólnego uwzględniania rozkładów jazdy, przy których powinno dojść 
do pewnej mentalnej integracji środowiska kolejarskiego, ponieważ ustawy nie rozwiążą wielu 
problemów. Wskazała również na poczynioną w tym zakresie integrację (np. bilet Łódzkiej Kolej 
Aglomeracyjnej do Warszawy, Bilet Warszawski Intercity, programy lojalnościowe, wspólna infor-
macja). W jego ocenie utrudnieniem dla procesu integracji będzie tworzenie nowej ustawy me-
tropolitarnej. Obecnie obowiązująca stanowiła dużą szansę na integrację transportu miejskiego 
z transportem aglomeracyjnym – w jego ocenie należy poprawić przyjętą ustawę, a nie tworzyć 
nową dla całego kraju, a może tylko Górnego Śląska. Prezes Adrian Furgalski odniósł się także do 
integracji transportu kolejowego z transportem lotniczym. Uważa on, że integracja w tym zakresie 
nie może polegać na przejmowaniu jednego przewoźnika przez drugiego, co sugerowano pod 
koniec 2015 r. w odniesieniu do Polskich Linii Lotniczych LOT, które miały zostać przejęte przez 
PKP. Stwierdził również, że integracja w tym zakresie powinna opierać się na programach lojal-
nościowych. Odwołał się w tym miejscu do szerokiej integracji kolei z lotnictwem w Niemczech, 
gdzie bilety Deutsche Lufthansa obejmują także połączenia kolejowe. A. Furgalski swoją wypo-
wiedź zakończył stwierdzeniem, że form współpracy jest najwięcej w odniesieniu do infrastruktury.

Włodzimierz Wilkanowicz odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi oraz rozwinął problema-
tykę integracji transportu kolejowego z transportem lotniczym. W pierwszej kolejności uznał, że tam 
gdzie jest rywalizacja o pieniądze trudno mówić o zmianie mentalności i wypracowaniu dobrych 



Marcin Kraśniewski            Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

155

praktyk, czego przykładem mogą być doświadczenia kierowanej przez niego spółki – przewoźnik, 
którego charakter ruchu pociągów jest dalekobieżny próbuje zastąpić lub „wpleść się” w połą-
czenia regionalne. W jego ocenie takie działania są błędne, albowiem przewoźnik dalekobieżny 
swoją strategią powinien dążyć, aby przewoźnik regionalny dostarczał mu pasażerów. W ocenie 
W. Wilkanowicza integracja w zakresie infrastruktury jest bardzo trudna, ponieważ jej właścicieli 
jest wielu i nie każdy z nich jest w stanie finansowo zapewnić jednakowe standardy. Ten problem 
łączy się z rolą państwa, ponieważ w jego ocenie państwo mogłoby w tym zakresie zapewnić od-
powiedni porządek. W ocenie prezesa Wilkanowicza zarządca infrastruktury kolejowej, którym jest 
przede wszystkim PKP PLK, mógłby ingerować w niewłaściwe relacje pomiędzy przewoźnikiem 
regionalnym a przewoźnikiem dalekobieżnym poprzez właściwe kształtowanie rozkładów jazdy. 
Tak samo zarządca infrastruktury kolejowej mógłby kształtować jednakowe standardy w odniesie-
niu do węzłów przesiadkowych. Ponadto, dostęp do infrastruktury kolejowej powinien obejmować 
nie tylko dostęp do linii kolejowych, lecz także dostęp do infrastruktury przesiadkowej.

Ad vocem dr M. Beim powiedział, że w reformie kolei nie jest złym zjawiskiem występowanie 
kilku zarządców infrastruktury kolejowej. Stwierdzając, że dla prawidłowego przebiegu procesu 
integracji nie jest konieczne występowanie jednego zarządcy infrastruktury kolejowej multipliku-
jącego jednakowe rozwiązania, odwołał się do doświadczeń niemieckich. W Niemczech próbo-
wano wprowadzić jednakowe rozwiązania poprzez tzw. wiaty Mehdorna, które nie sprawdzały 
się w każdych warunkach z przyczyn urbanistycznych i architektonicznych. Doktor Beim uważa, 
że trudno jest doprowadzić do przyjęcia jednakowych standardów infrastrukturalnych. W jego 
ocenie występowanie kilku zarządców może być korzystne, ponieważ sprzyjać może innowacyj-
ności i przejmowaniu przez PKP rozwiązań zastosowanych przez samorządowych zarządców. 
Niewątpliwie należy dążyć do jednolitych standardów informacyjnych czy dostępności dla osób 
z ograniczoną mobilnością.

Prezes W. Wilkanowicz zapytał dr M. Beima, jak należy zarządzać budynkami kolejowymi, 
które obecnie utraciły swoją funkcję kolejową (znajduje się w nich szkoła, biblioteka etc.) oraz 
kto powinien w takich budynkach zapewnić informację pasażerom. W ocenie dr. M. Beima takie 
problemy powinny być rozwiązywane poprzez współpracę kolei z samorządem. Takich przykła-
dów jest w kraju już wiele, czasem to są drobne działania, jak wybudowanie przez przewoźnika 
kolejowego Arriva RP stojaków dla rowerów w rejonie dworca – to zadanie wydaje się, że leży po 
stronie samorządów, a nie przewoźników.

W dyskusji głos zabrał także Ryszard Rębilas, który na wstępie przedstawił początki urucho-
mienia działalności przewozowej przez najmłodszego przewoźnika kolejowego w Polsce. Wskazał, 
że do pierwszych kroków Kolei Małopolskich należało dopasowanie systemu biletowego (zarów-
no do innych przewoźników kolejowych, jak i do komunikacji miejskiej w Krakowie i Wieliczce). 
Ważnym dla przewoźnika kolejowego jest, aby rozkład jazdy był stabilny, a nie jest to łatwe, ponie-
waż zarządca infrastruktury kolejowej dokonuje w ciągu roku kilku jego korekt. Ponadto, w trakcie 
obowiązującego rozkładu jazdy zarządca infrastruktury kolejowej zmienia cennik w wyniku prze-
kwalifikowywania określonych linii z kategorii niższą na wyższą. Powyższe działania zarządcy 
sprawiają, że przewoźnik musi ponieść większe koszty niż te, które zostały określone w umowie. 
Prezes Rębilas, odnosząc się do wypowiedzi dr M. Beima, stwierdził, że obowiązujące w pol-
skim systemie ulgi ustawowe oraz ulgi wprowadzane przez poszczególne samorządy utrudniają 
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integrację transportu kolejowego z innymi środkami transportu, co powinno przemawiać za tym, 
aby właściwe organy podjęły działania zmierzające do ujednolicenia (uporządkowania) systemu 
ulg. Utrudnieniem dla przewoźników kolejowych, zwłaszcza wykonujących przewozy na terenie 
dużych miast, jest ograniczona przepustowość. W ocenie R. Rębilasa taki stan powinien skłaniać 
PKP PLK do jak najszybszej poprawy stanu infrastruktury kolejowej, a jednocześnie zwrócił uwa-
gę na niedoskonałość poczynionych inwestycji w tym zakresie (np. dobudowywanie przystanków 
na długość 100 m, co uniemożliwia w dalszej perspektywie zatrzymywanie się na nich dłuższych 
składów pociągów). Wskazał on także, na tendencję zmienną na rynku przewozów: 10 lat temu 
kolej na linii Kraków – Lotnisko w Balicach obsługiwało 18% podróżnych, obecnie 26%, spodzie-
wany jest wzrost tego udziału w ciągu 2–3 lat do poziomu 50%.

Profesor Królikowska-Olczak zwróciła się do Prezesa R. Rębilasa z pytaniem o stan przygoto-
wań Kolei Małopolskich do Światowych Dni Młodzieży, które są spotkaniem masowym i wymagają 
zagwarantowania bezpieczeństwa setkom uczestników. W odpowiedzi na pytanie R. Rębilas po-
wiedział, że w ubiegłym roku (2015) powołano przy Wojewodzie Małopolskim i PKP PLK specjalny 
zespół, który koordynuje przygotowania. W tych pracach aktywnie uczestniczy Kolej Małopolska, 
która ma przyczynić się, aby poziom bezpieczeństwa był na najwyższym poziomie. W tym celu 
przewoźnik przeznaczył do przewozu pielgrzymów nowe pojazdy (wyposażone w monitoring ze-
wnętrzny i wewnętrzny), przeszkoli pracowników, a także współpracuje z lotniskiem w Balicach, 
Przewozami Regionalnymi oraz PKP PLK. 

W dalszej części dyskusji przewodnicząca poprosiła o prezentacje integracji w planach trans-
portowych. Prezentacji dokonała Alina Giedryś, która na samym początku powiedziała, że integracja 
transportu jest absolutnie konieczna. Swoje wystąpienie rozpoczęła od krótkiego rysu historyczne-
go, w którym nadmieniła, że Łódź jako trzecie miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) przyjęła 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku plan zrównoważonego rozwoju transportu, który 
gdyby był w pełni zastosowany, rozwiązałby zdecydowaną większość problemów regionu i miasta. 
Obecnie do tych zapisów podchodzi się bardziej świadomie i kompleksowo. Dużą pomocą w tym 
zakresie, choć wymiar praktyczny jest mniejszy niż teoretyczny, jest ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym, która poprzez plan krajowy oraz wojewódzki zakłada również istnienie planów 
dla niższych jednostek samorządu terytorialnego. Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego 
wskazała, że integracja transportu jest podstawą planowania. Jednocześnie zaznaczyła, że w dużej 
mierze stopień integracji transportu zależy od przygotowania i wykonania planu zrównoważonego 
rozwoju przez niższe jednostki samorządu terytorialnego. Integrację transportu w planach trans-
portowych przybliżyła słuchaczom na przykładzie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbio-
rowego dla województwa łódzkiego, którego mottem jest hasło „Od drzwi do drzwi”. Tak określone 
motto ma wskazywać, że plan zmierza do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego 
względem transportu drogowego indywidualnego. Następnie A. Giedryś zwróciła uwagę na aspekt 
infrastrukturalny integracji transportu, który nie jest realizowany w należyty sposób. Integracja pod 
względem infrastrukturalnym napotyka na wiele przeszkód natury administracyjnej, które z tru-
dem pozwalają na przygotowywanie wspólnych projektów unijnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty. W planie transportowym dla województwa łódzkiego przewidziano 
budowę nowych oraz modernizację istniejących przystanków, które będą wykorzystywane przez 
Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Założono także jednakowe standardy dla węzłów przesiadkowych. 
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W jej ocenie istotne znaczenie dla regionu i całego kraju będzie miało otwarcie Dworca Łódź-
Fabryczna, który zostanie centralnym węzłem multimodalnym w Łodzi, ponieważ zintegruje 
wszystkie środki transportu w samym centrum miasta. Na zakończenie A. Giedryś powiedziała, 
że infrastruktura jest istotnym elementem integracji transportu, co jest uwzględnione przez plany 
transportowe i będzie realizowane w najbliższych latach. Profesor Królikowska-Olczak dodała, że 
powyższe założenia planu transportowego dla województwa łódzkiego mają swoją podstawę także 
w budżecie przyjętym na 2016 r. – wydatki w pozycji 39 („Transport”) wzrosły o 15% w stosunku 
do 2015 r., a największa część tych środków została przeznaczona na infrastrukturę kolejową. 
Ponadto, moderatorka wskazała na zwiększoną liczbę przewiezionych pasażerów w stosunku 
do ubiegłego roku. W ocenie prof. dr hab. M. Królikowskiej-Olczak wszystkie poruszone kwestie 
napawają optymizmem, a jednocześnie pokazują, że rozwój kolei jest niemal lawinowy.

Następnie rozpoczęła się kolejna części dyskusji panelowej, w której padały pytania z sali do 
wszystkich wypowiedzi. W trakcie zadawania pytań i wymiany zdań wskazano na ważny aspekt 
dotyczący ewentualnego przejęcia PLL LOT przez PKP – jakie obowiązki ciążyłyby na każdym 
z przewoźników po przejęciu (prawo lotnicze i prawo kolejowe nakłada na każdego z nich różne 
obowiązki) oraz jak wyglądałyby umowy pomiędzy przewoźnikiem/przewoźnikami a pasażerem. 
Ponadto, podniesiono, że integracja jest utrudniona z uwagi na pewne zaszłości, które przeja-
wiają się zwłaszcza w stanie infrastruktury kolejowej. Odnosząc się do kwestii wspólnych biletów 
uznano, że ich znaczenie w praktyce nie jest duże, więc nie mam większego sensu budowanie 
jednego wspólnego biletu, zwłaszcza że na terenie kraju występuje już integracja w tym zakresie. 
Wskazano również, na występujący w ustawie mankament – ustawa nie przewiduje możliwości 
zawierania umów pomiędzy organizatorem metropolitarnym a samorządem województwa (poro-
zumienia mogą być zawierane wyłącznie z samorządem gminnym i powiatowym). Podniesiono 
także, że plany transportowe (na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim) są ogłaszane z dużym 
opóźnieniem. Po wszystkich wystąpieniach przewodnicząca drugiego panelu konferencji zamknęła 
panel i ogłosiła przerwę.

Kolejny panel (tradycyjny) dotyczył znaczenia infrastruktury kolejowej dla funkcjonowania 
rynku kolejowych przewozów pasażerskich, któremu przewodniczyła dr hab. Agata Jurkowska-
Gomułka, prof. nadzw. WSIiZ (kierownik Katedry Nauk o Administracji Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie). 

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Aleksander Wener, prof. nadzw. SGH (profesor nadzwy-
czajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie), który wygłosił referat pt. „Formy i przeznaczenie pomocy publicznej 
w sektorze transportu kolejowego”.  Na samym wstępie zaznaczył on, że sektor transportu kole-
jowego, obok stalowego, górnictwa węglowego, przemysłu stoczniowego, rolnictwa, rybołówstwa, 
zaliczany jest do tzw. trudnych sektorów. Powołując się na słowa Karola Sobczaka (profesora 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), wskazał, że sektor ten podlega szeregowi nacisków 
utrudniających konkurencję, przekształcenia własnościowe uwikłane są w silne więzi społeczne, 
znaczenie tych sektorów wykracza poza sferę właściwych przedsiębiorstw, silne są tendencje do 
utrzymania w tych obszarach systemu naturalnych monopoli. Profesor Werner podniósł także, że 
wszystkie wskazane aspekty funkcjonowania transportu kolejowego zostały dostrzeżone przez 
twórców traktatów unijnych i prawa wtórnego, co przejawia się szczególnym określeniem zasad 
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udzielania pomocy państwa temu sektorowi. W dalszej części wystąpienia referent przybliżył 
słuchaczom treść art. 93 TFUE, który jest lex specialis w stosunku do art. 106 ust. 2 TFUE oraz 
omówił rozporządzenie nr 1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogo-
wego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady nr 1191/69 i nr 1107/701, 
a także komunikat Komisji zawierający wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na 
rzecz przedsiębiorstw kolejowych (2008/C 184/07). W zakończeniu dr hab. A. Werner wskazał 
na założenia IV pakietu kolejowego, który będzie wprowadzał bardziej rynkowe reguły udzielania 
pomocy publicznej. 

Następnie głos zabrał r.pr. Przemysław Ciszak (Dyrektor ds. Prawnych oraz Nadzoru 
Właścicielskiego PKP S.A.5). W swoim wystąpieniu przedstawił status operatora systemu dystrybucji 
energii trakcyjnej w świetle przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Na wstępie prelegent wska-
zał, że należy jego wypowiedź łączyć ze sprzedażą przez PKP S.A. akcji spółki PKP Energetyka 
na rzecz inwestora prywatnego (2015 r.), która, niezależnie od jej oceny biznesowej i politycznej, 
wywołała liczne dyskusje natury prawnej odnoszące się do statusu prawnego posiadanego przez 
PKP Energetyka majątku, w tym w szczególności majątku stanowiącego elementy zasilania sie-
ci trakcyjnej, jak również odnoszące się do statusu prawnego samej spółki w świetle przepisów 
utk. Mecenas Ciszak wskazał także, że jednym z argumentów podnoszonych w tej dyskusji było 
uznanie, że status prawny PKP Energetyka jako Operatora Systemu Dystrybucji w rozumieniu 
art. 3 pkt 25 ustawy – Prawo energetyczne, działającego w oparciu o koncesję udzieloną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyłącza możliwość kwalifikowania posiadanego przez tę 
spółkę majątku jako infrastruktury kolejowej, a w konsekwencji wyłącza możliwość kwalifikowania 
podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne na rzecz przedsiębiorstw kolejowych jako zarządcy 
infrastruktury kolejowej. W dalszej części wypowiedzi referatu dokonał on analizy prawnej kolizji 
dwóch reżimów regulacji sektorowej, tj. utk oraz prawa energetycznego, uwzgledniającej przy tym 
regulacje unijne w tym zakresie. 

W tej części konferencji Alina Giedryś skierowała uwagę słuchaczy na wpływ projektów mo-
dernizacji infrastruktury kolejowej na standard przewozów w województwie łódzkim. Na wstępie 
stwierdziła ona, że standard oferty przewoźników kolejowych skierowanej do pasażerów zależy 
od czynników organizacyjnych, standardu taboru i standardu infrastruktury kolejowej. Następnie, 
przedstawiła etapy uruchomiania linii kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, standard taboru 
tego przewoźnika, budowę jego marki oraz zmiany w liczbie przewożonych pasażerów na prze-
strzeni lat 2014–2016. Zwróciła również uwagę na wspólny bilet aglomeracyjny oferujący korzystne 
ceny na przejazdy koleją i lokalnymi środkami transportu. Dyrektor Giedryś przedstawiła wyniki 
badania satysfakcji pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które wykorzystało jako czynnik oce-
niany czas przejazdu na poszczególnych liniach i częstotliwość kursowania (parametry te zależą 
od stanu infrastruktury kolejowej, po której poruszają się pociągi). W końcowej części wypowiedzi 
referentka zaprezentowała programy poprawiające stan infrastruktury kolejowej w perspektywie 
finansowej 2014–2020, szczególnie akcentując znaczenie nowego Dworca Łódź-Fabryczna.

Po wygłoszonych referatach Profesor Jurkowska-Gomułka zaprosiła wszystkich zebranych do 
zadawania pytań i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami. W tej części konferencji zwrócono 
uwagę na polski system finansowania infrastruktury kolejowej, który nie odbiega od standardów 

5 Wygłoszonych poglądów podczas Konferencji nie należy utożsamiać ze stanowiskiem reprezentowanej spółki.
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przyjętych w innych państwach członkowskich UE oraz skutki objęcia ustawowym zwolnieniem 
budynków i urządzeń należących do PKP Energetyka od podatku od nieruchomości (zwolnienie 
może mieć niekorzystny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego). Ponadto, wskazano 
na niejasność treści art. 5 utk, który określa obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej, a także 
na konsekwencje wynikające z nowelizacji utk mającej na celu implantację dyrektywy 2012/34/UE. 

Czwarty panel konferencji pt. „Wpływ regulacji na kształtowanie rynku kolejowych prze-
wozów pasażerskich” miał charakter dyskusyjny. W dyskusji panelowej, której przewodniczył 
dr hab. M. Pawełczyk, udział wzięli: r.pr. P. Ciszak, Damian Grabowski (Prezes Zarządu Arriva 
RP Sp. z o.o.), Alicja Kozłowska (Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego UTK) oraz 
adw. Przemysław Wierzbicki (Partner w Kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni).

Profesor Pawełczyk, otwierając dyskusję, stwierdził, że państwa w gospodarce powinno być 
coraz więcej – obecnie zauważalny jest naturalny trend do zmniejszania znaczenia mechanizmów 
gospodarki wolnorynkowej (rozwiązania prowolnościowe) na rzecz silniejszej pozycji państwa. 
Stwierdził on, że ten stan wynika w dużej mierze z przyczyn geopolitycznych, a w szczególno-
ści z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach infrastrukturalnych. 
W tym miejscu przytoczy statystyki pasażerskich przewozów kolejowych, z których wynika, że 
95% wszystkich przewozów pasażerskich w Polsce jest świadczone w ramach usług użyteczności 
publicznej, a to z kolej oznacza, że w sektorze tym nie ma klasycznych mechanizmów gospodarki 
wolnorynkowej. W jego ocenie przemawia to za zwiększaniem roli państwa w sektorze transpor-
tu kolejowego. Moderator w pierwszym pytaniu, skierowanym do dyr. Alicji Kozłowskiej, zapytał 
o znaczenie nowych zarządców infrastruktury kolejowej. 

A. Kozłowska na początku swojej wypowiedzi stwierdziła, że problematyka nowych zarząd-
ców infrastruktury kolejowej nie jest tematem nowym, ponieważ rozważane już było czy, obok 
PKP Energetyka, zarządcą infrastruktury jest PKP Telekom, PKP Utrzymanie, czy sama PKP S.A. 
Sama utk jest jednak przygotowana pod kątem zarządców infrastruktury kolejowej liniowej, co 
wynika z określonych przez nią obowiązków zarządcy. Przepisy utk nie są jednak dostosowane 
do innych zarządców infrastruktury. W tym zakresie jest również wiele pytań ze strony organów 
podatkowych, zwłaszcza w odniesieniu do zarządców, których zakres działania jest niewielki 
(czy powinny być one zwolnione z podatków?). W tym zakresie Prezes UTK dokonał wielu analiz 
i wydał stosowne interpretacje. Aktualnie czekamy na implementację dyrektywy 2012/34/UE, która 
wprowadza nową kategorię podmiotów – operatorzy infrastruktury usługowej. Na dzień dzisiejszy 
na polskim rynku kolejowym działa czternastu zarządców liniowych (takiej liczbie podmiotów Prezes 
UTK zatwierdza stawki za dostęp). Dyrektor Kozłowska wskazała również, że w odniesieniu do 
PKP PLK stawki za dostęp z roku na rok zmieniają się – zauważalny jest trend spadkowy, który 
wyraźnie widać w projekcie stawek przedłożonych przez PKP PLK w maju 2016 r. do zatwier-
dzenia przez Prezesa UTK. Zauważalny jest spadek nie tylko za dostęp do infrastruktury, lecz 
także za dostęp do określonych urządzeń. W jej ocenie ten stan wynika głównie ze zwiększającej 
się pracy eksploatacyjnej. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi na temat zmieniającej się 
kategoryzacji linii kolejowych, podniosła, że Prezes UTK kilkukrotnie wnioskował w tej sprawie 
do PKP PLK, aby obniżał stawki w przypadkach wprowadzenia zastępczych rozkładów jazdy 
czy ograniczeń prędkości na określonych odcinkach. W ocenie Prezesa UTK zmiana kategorii 
z wyższej na niższą powinna oznaczać spadek ceny. Wskazał ona również, że na kategorię linii 
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kolejowych wpływ ma nie tylko dozwolona prędkość przejazdu, lecz także natężenie ruchu (wraz 
ze wzrostem natężenia ruchu, kategoria rośnie). Jest wiele sporów w powyższym przedmiocie 
przed Prezesem UTK. 

Profesor Pawełczyk w tym miejscu zapytał Alicję Kozłowską o przełożenie się spadku stawek 
za dostęp na ceny biletów. Dyrektor Kozłowska powiedziała, że nie ma prostego przełożenia wy-
sokości stawki na ceny biletów, ponieważ koszty za dostęp do infrastruktury kolejowej stanowią 
dla przewoźnika ok. 20–25% kosztów uruchomienia pociągu. Oznacza to zatem, że obniżenie 
stawki o 10% nie będzie miało widocznego wpływu na ceny biletów. 

Temat relacji stawka za dostęp – cena biletu konstytuował adw. Przemysław Wierzbicki. W jego 
ocenie stawki za dostęp do infrastruktury nie mają bezpośredniego przełożenia na ceny biletów – 
inne czynniki decydują o tym czy konsumenta stać na przejazd koleją, czy nie. Wysokość stawki 
jest jednak bardzo ważna w wymiarze systemowym, ponieważ stawki muszą być skonstruowane 
w taki sposób, aby umożliwiały nieskrępowaną i jak najszerszą konkurencję. Prezesa UTK czuwa 
zatem, aby stawki były obliczane zgodnie z utk (obliczane w sposób obiektywy i niefaworyzują-
ce określonych podmiotów). Mecenas Wierzbicki podniósł, że spadek stawek PKP PLK wynika 
w dużej mierze z orzeczenia TSUE w sprawie C-512/10. W tej chwili zauważalna jest poprawa 
ofert przewoźników kolejowych, którzy w sytuacji spadku stawek mogą zaproponować pasażerom 
lepsze warunki przewozowe (spadki stawek nie pozwalają jednak na oszczędzanie i duże inwe-
stycje). Podniósł on również, że trzeba mieć świadomość, że spadek stawek po orzeczeniu TSUE 
może spowodować wzrost wydatków na infrastrukturę kolejową z budżetu państwa (jeżeli wydat-
ków nie pokryje przewoźnik, będzie musiało zrobić to państwo). Mecenas Wierzbicki powiedział, 
że aktualnie dużo buduje się za unijne pieniądze, ale te inwestycje będą wymagały utrzymania, 
modernizacji i remontów. Wówczas staniemy przed wyborem: czy utrzymać istniejący poziom 
wydatków na infrastrukturę, czy obniżyć standard świadczonych usług. W jego ocenie wysokość 
stawek będzie w przyszłości dużym problemem regulacyjnym. Dla konsumentów zmiany w infra-
strukturze kolejowej wpływają pozytywnie, ale zmniejszenie wydatków na nią może doprowadzić 
do spadku poziomu świadczonych usług. 

Kolejny polem do dyskusji była kwestia ulg dla osób niepełnosprawnych, podniesiona przez 
dr hab. M. Pawełczyka. W opinii adw. P. Wierzbickiego ulgi dla osób niepełnosprawnych nie będą 
zlikwidowane w najbliższym czasie. Wynika to m.in. z faktu, że w dniu 1 stycznia 2017 r. miał 
wejść w życie nowy system ulg powiązany z systemem zarządzania przewozami użyteczności 
publicznej, który oznaczałby utratę ulg w przewozach świadczonych poza usługą użyteczności 
publicznej (przewozy komercyjne). Planowane rozwiązania spowodowały, że wiele organizacji 
zrzeszających osoby niepełnosprawne domaga się przesunięcia w czasie tych zmian – najpraw-
dopodobniej o kolejny rok. W tym czasie spodziewamy się przyjęcia nowej ustawy o zbiorowym 
transporcie publicznym, w której musi znaleźć się niebudząca żadnych wątpliwości nowa definicja 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej. W tej chwili można powiedzieć, że ulgi będą 
przysługiwały osobom niepełnosprawnym, ale z pewnymi ograniczeniami.

W tym miejscu głos zabrała dyr. A. Kozłowska, która powiedziała, że pasażerskie przewozy 
komercyjne w 2015 r. stanowią tylko 5% wszystkich przewozów pasażerskich, ale jeżeli chodzi 
o pracę eksploatacyjną to stanowią one 12%. Podniosła również, że w 2016 r. kończy się ter-
min obowiązywania przepisów przejściowych odnośnie do otwartego dostępu (art. 78 ustawy 
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o publicznym transporcie zbiorowym) – wnioskodawca, aby złożyć wniosek do zarządcy infrastruk-
tury będzie musiał uzyskać wcześniej decyzję o otwartym dostępie lub podpisać umowę o świad-
czenie usług publicznych, nie będzie to jednak dotyczyło przewozów okazjonalnych. Dyrektor 
Kozłowska jednocześnie podniosła, że dla regionalnych przewoźników ważne jest przedstawienie 
konsumentom oferty przewozowej, która będzie cechowała się cyklicznością. Przewoźnicy świad-
czący regionalne usługi przewozowe podnoszą jednocześnie, że zwiększenie liczby przewozów 
komercyjnych będzie zaburzało ową cykliczność. Z tego względu ważne znaczenie w kreowaniu 
rynku pasażerskiego będą mieli organizatorzy zbiorowego transportu publicznego. 

W dalszej części panelu dr hab. M. Pawełczyk poprosił r.pr. P. Ciszaka o przedstawienie 
jego zdania na temat struktury właścicielskiej regionalnych spółek kolejowych. W opinii mode-
ratora obecny stan na rynku przypomina „Stajnie Augiasza” (obok siebie występują Przewozy 
Regionalne, spółki regionalne o zróżnicowanej strukturze i wreszcie PKP Intercity) – czy w takich 
warunkach, swoistego pomieszania właścicielskiego, można mówić o poprawnej konkurencji na 
rynku? Mecenas Ciszak swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że liberalizacja powinna 
przebiegać na takich samych zasadach w każdym kraju UE. Trzeba bowiem pamiętać, że polski 
przewoźnik kolejowy musi spełniać wymagania krajowe, w dużej mierze narzucane przez Prezesa 
UTK, a jednocześnie musi konkurować z bardzo silnymi rynkowo podmiotami z innych państw 
członkowskich UE. W jego ocenie proces liberalizacji począwszy od ustawy z 2000 r., poprzez 
tworzenie pierwszych spółek regionalnych, usamorządowienie Przewozów Regionalnych, po stan 
obecny, nie był do końca przemyślany, ale stanowił reakcję na sytuację finansową i organizacyj-
ną Grupy PKP. Z kolej usamorządowienie Przewozów Regionalnych doprowadziło do zapaści tej 
spółki. Ten stan sprawił, że samorządy, mające nałożone przez ustawę określone zadania, zaczęły 
tworzyć własne regionalne spółki, powierzając im realizację nałożonych przez prawo obowiązków. 
Obecnie polski rynek stoi przed następującym problemem: jak to wszystko uporządkować, aby 
obok regionalnych spółek wkomponować Przewozy Regionalne? Profesor Pawełczyk, który zabrał 
głos w tej kwestii, uznał, że kluczową rolę w zakresie ukształtowania rynku powinien odgrywać 
Prezes UTK (antagonistyczne interesy właścicieli może pogodzić tylko regulator). 

Kolejnym problemem poruszonym przez moderatora była konkurencja międzygałęziowa. 
Pytanie o atrakcyjność transportu kolejowego w relacji z transportem drogowym oraz o popraw-
ność działań regulacyjnych państwa w stosunku do kolei skierował do Prezesa Zarządu spółki 
Arivva. Prezes Grabowski na samym początku podniósł, że transport kolejowy w porównaniu 
z transportem drogowym jest dyskryminowany nie tylko w Polsce, lecz także w całej UE. W jego 
ocenie stan ten w dużej mierze wynika z przyczyn politycznych, ponieważ kierowcy stanowią licz-
niejszą grupę wyborców. Jako przykłady dyskryminacji transportu kolejowego w Polsce wskazał: 
finansowanie przejazdów drogowo-kolejowych w 100% przez kolej (w innych krajach leży to po 
stronie dróg albo jest podzielone pomiędzy drogi a kolej); niewykorzystane pieniądze na inwe-
stycje kolejowe przerzucane na drogi (nie szuka się innych inwestycji na kolei); przerost regulacji 
w sektorze transportu kolejowego (nie wszystkie służą ochronie konsumentów – część z nich ma 
na celu ochronę określonych grup interesów); długotrwałe i kosztowne procesy homologacji po-
jazdów kolejowych (przy pojazdach samochodowych nie ma analogicznych procesów i kosztów). 
W ocenie D. Grabowskiego kolej jest przeregulowana, co sprawia, że jest ona droższa w porów-
naniu z transportem drogowym, a to z kolej powinno być impulsem do zmian – kolej powinna być 
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tańsza i efektywniejsza. Jednocześnie wskazał on, że podejmowane są działania zmierzające do 
poprawy aktualnego stanu rzeczy, który zmienia się w dużej mierze w wyniku unijnego nacisku na 
kolej. Działania podejmowane w tym zakresie nie są jednak wystarczające. Na koniec stwierdził, 
że prywatni przewoźnicy pojawią się na rynku wtedy, gdy sytuacja na nim będzie przewidywalna, 
a w jej zagwarantowaniu duże znaczenie powinien mieć Prezes UTK.

Po wystąpieniach uczestników dyskusji panelowej, moderator zaprosił do dyskusji słucha-
czy. Jako pierwszy głos zabrał Włodzimierz Wilkanowicz, który odniósł się do wypowiedzi dr hab. 
M. Pawełczyka. Prezes Wilkanowicz nie zgodził się z twierdzeniem, że w spółkach regionalnych 
panuje „Stajnia Augiasza”. W jego ocenie „Stajnia Augiasza” to Grupa PKP i Przewozy Regionalne, 
które nie były w stanie uporządkować wewnętrznych problemów, co następnie przełożyło się na 
proces tworzenia spółek w regionach przez samorządy. Samorządy mają obowiązek realizacji 
określonych ustawą zadań, których wykonania nie powierzają już spółce świadczącej usługi na 
niezadawalającym poziomie i tworzą własnych, regionalnych przewoźników. Zmiany w funk-
cjonowaniu Grupy PKP oraz Przewozów Regionalnych są zauważalne, ale niewystarczające. 
W jego ocenie, jeżeli ten stan się nie zmieni nowe spółki regionalne będą powstawały. W dal-
szej części swojej wypowiedzi W. Wilkanowicz przedstawił przykłady dysfunkcji w funkcjonowa-
niu Grupy PKP sprzed 2000 r. oraz zwrócił uwagę, że zmiany w Grupie PKP nastąpiły dopiero 
po rozpoczęciu restrukturyzacji PKP Cargo. Z biegiem czasu pojawił się problemy Przewozów 
Regionalnych – obranego przez spółkę kierunku nikt nie był w stanie jednak zmienić. Ponadto, 
poruszył on kwestię finansowania przewozów pasażerskich przez samorządy – w ocenie Prezesa 
Wilkanowicza podział środków na realizację zadania powinien być dokonywany w oparciu o kry-
terium pracy eksploatacyjnej, korygowany przez koszty świadczenia usług przez konkretnego 
przewoźnika (przewoźnik kolejowy, dysponując nowocześniejszym taborem, co do zasady po-
nosi wyższe koszty). Zaproponowany podział puli pieniędzy samorządu na realizację zadania 
określił jako uczciwy. Wskazał również, że funkcjonowanie dwóch przewoźników świadczących 
regionalne usługi przewozowe pozwala samorządom weryfikować koszty ponoszone w trakcie 
wykonywania zadań.

Ad vocem dr hab. M. Pawełczyk powiedział, że dostrzega problemy Grupy PKP i podziela 
częściowo zdanie W. Wilkanowicza. Ponadto, podniósł on, że ustawa z 2000 r. mówi o restruktu-
ryzacji, która cały czas następuje. Profesor Pawełczyk uważa, że należy uporządkować sytuację 
na rynku przewozów regionalnych, a następnie otworzyć rynek na prywatną konkurencję.

Głos w dyskusji zabrał również Ryszard Rębilas, który stwierdził, że Przewozy Regionalne 
i spółki regionalne mogą funkcjonować obok siebie, ponieważ nie realizują tych samych przewo-
zów. Swoje stwierdzenie poparł przykładem liczby przewiezionych pasażerów w relacji Kraków 
– Wieliczka: Przewozy Regionalne w ciągu doby przewożą ok. 1500 osób (miesięcznie 50.000), 
natomiast Kolej Małopolska w ciągu doby przewozi ok. 6.500 (miesięcznie 160.000–165.000). 
Działalność Kolej Małopolskich jest alternatywą – pasażer może wybrać bus, autobus, pociąg.

W dalszej części dyskusji Michał Bałdowski (student na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego) 
zadał pytanie o zasadność roszczeń kierowanych przez przewoźników kolejowych przeciwko 
Skarbowi Państwa o zwrot bezprawnie naliczonych opłat za dostęp, po wydanym wyroku TSUE 
w sprawie C-512/10. Odpowiedzi na pytanie udzielił adw. P. Wierzbicki. W jego ocenie trudno 
będzie przewoźnikom kolejowym wykazać przed sądem wszystkie przesłanki odpowiedzialności 
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odszkodowawczej. Z pewnością trudno będzie wykazać, że PKP PLK działało bezprawnie, skoro 
stosowało obowiązujące, nieprecyzyjnie sformułowane przepisy prawne (dyrektywa unijna nie 
definiowała wprost kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich). W tego rodzaju sprawach 
jak na razie zapadł jeden wyrok – oddalenie powództwa Kolei Mazowieckich w pierwszej instan-
cji. Ze stanowiskiem przedstawionym przez adw. P. Wierzbickiego zgodził się r.pr. P. Ciszak. 
Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, dr hab. M. Pawełczyk zamknął obrady i zaprosił uczest-
ników na obiad.

Po przerwie obiadowej odbyły się panele równoległe: panel „Ochrona praw konsumen-
tów w sektorze transportu kolejowego”, któremu w auli Rady Wydziału przewodniczyła dr hab. 
Monika Namysłowska, prof. nadzw. UŁ (profesor nadzwyczajna w Katedrze Europejskiego Prawa 
Gospodarczego WPiA UŁ) oraz panel „Dostęp do infrastruktury kolejowej jako instrument pro-
konkurencyjny w sektorze transportu kolejowego”, któremu przewodniczył Marcin Kraśniewski 
w Sali Sądowej. 

W panelu konsumenckim jako pierwszy głos zabrał dr Sebastian Gajewski (pracownik na-
ukowy na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego), który wygłosił referat pt. „Prawa osób niepełno-
sprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ich ochrona w ruchu kolejowym”. 
Zwrócił on uwagę, że istotną częścią rozporządzenia nr 1371/2007 są normy odnoszące się do 
praw osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w ruchu kolejowym. 
Następnie wskazał na cztery zasadnicze uprawnienia przysługujące tej kategorii pasażerów: pra-
wo do przewozu, prawo do informacji, prawo do pomocy oraz prawo dostępu. Zasadniczą część 
referatu dr S. Gajewskiego stanowiło ustalenie szczegółowej treści poszczególnych uprawnień – 
wraz z zakresem i warunkami ich dopuszczalnych ograniczeń – oraz środków prawnych służących 
zagwarantowaniu realizacji tych praw. W zakończeniu zwrócił on uwagę na dużą rolę Prezesa 
UTK w należytym zabezpieczeniu praw osób niepełnosprawnych.

Kolejny referat – „Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transpor-
cie kolejowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda” – wygłosił mgr Karol Kłosowski (Naczelnik 
Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru w Departamencie Praw Pasażerów UTK6, 
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu). W referacie przedstawił on uprawnienie Prezesa UTK do prowadzenia postępowań 
administracyjnych w sprawach bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów 
w transporcie kolejowym. Przedstawił genezę oraz konstrukcję prawną tej instytucji. Ponadto, do-
konał analizy dotychczasowej praktyki Prezesa UTK w obszarze postępowań administracyjnych 
prowadzonych w tego typu sprawach oraz przedstawił problematykę nakładania kar pieniężnych 
w przypadkach stwierdzenia naruszenia zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających 
zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. W wypowiedzi mgr K. Kłosowski wyko-
rzystał ujęcie komparatystyczne, porównując kompetencję Prezesa UTK do kompetencji Prezesa 
UOKiK, a także sformułował postulaty de lege ferenda.

Następnie mgr Grzegorz Pilecki (starszy specjalista ds. prawnych w Wydziale Postępowań 
Administracyjnych i Nadzoru UTK7) wygłosił referat pt. „Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alterna-
tywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów 

6 Wygłoszonych poglądów podczas Konferencji nie należy utożsamiać ze stanowiskiem reprezentowanej instytucji.
7 Wygłoszonych poglądów podczas Konferencji nie należy utożsamiać ze stanowiskiem reprezentowanej instytucji.
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w transporcie kolejowym”. Punktem wyjścia jego wystąpienia było skierowanie uwagi słuchaczy 
na pojęcie i ratio legis alternatywnych systemów pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR). 
W toku prezentacji podjął próbę wyjaśnienia umocowania i sposobu działania Rzecznika, który 
został wpisany w model publicznego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsu-
menckich, opartego na przepisach o charakterze powszechnie obowiązującym. Mgr G. Pilecki 
przedstawił regulacje prawne w tym zakresie oraz założenia projektu ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zaprezentował on kolejno: zasady wyboru i odwołania 
z funkcji Rzecznika, tryb i sposób postępowania przed Rzecznikiem, wniosek o wszczęcie postę-
powania oraz sposoby zakończenia sprawy przed Rzecznikiem. W zakończeniu referent zwrócił 
uwagę na udział Prezesa UTK w pracach nad regulacją instytucji Rzecznika.

Ostatnim mówcą w tej części Konferencji był dr Przemysław Kowalik (adiunkt w Katedrze 
Metod Ilościowych w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej), który przedstawił 
zasady konstrukcji ofert taryfowych w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczynę naru-
szenia interesów konsumentów. Na wstępie wskazał on, że rozporządzenie nr 1371/2007 obliguje 
przewoźników kolejowych lub sprzedawców biletów do dostarczenia przed podróżą informacji 
dotyczących m.in. warunków najniższych opłat za przewóz. Powołując się na przeprowadzone 
przez siebie badania (2014 r.), podniósł, że przewoźnicy kolejowi nie wypełniają nałożonego na 
nich obowiązku. W dalszej części wystąpienia dr P. Kowalik przedstawił zasady poprawnej kon-
strukcji taryf przewozowych, zgodność taryf pasażerskich polskich przewoźników kolejowych 
z założeniami poprawnej konstrukcji taryf oraz przykłady niedopełnienia obowiązku informowania 
o najtańszych przejazdach. W zakończeniu przedstawił propozycje zmian w zakresie konstruo-
wania taryf pasażerskich i ich potencjalne skutki.

Po wygłoszonych referatach dr hab. M. Namysłowska otworzyła dyskusję. W czasie piętna-
stominutowej dyskusji zwrócono uwagę na konsekwencje płynące z zasad konstrukcji taryf dla 
pasażera, wydane decyzje stwierdzające naruszenia przez przewoźnika kolejowego obowiązku 
informowania o najniższych cenach oraz niejasność terminu „warunki najniższych opłat za prze-
wóz”. Ponadto, wskazano na praktykę Prezesa UTK w zakresie ochrony praw pasażerów osób 
niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, który dokonuje odpowiednich działań nadzorczych 
i kontrolnych w tym zakresie. 

Równoległa sesja w Sali Sądowej rozpoczęła się od wystąpienia mgr Łukasza Romańskiego 
( referendarz w Departamencie Bezpieczeństwa UTK, doktorant na WPiA Uniwersytetu War-
szawskiego), który wygłosił referat pt. „Polityka liberalizacji rynku przewozów kolejowych w UE 
a pozycja i rola organów regulacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich”. Następnie 
Ochirsuren Badral (student na WPiA UŁ) przedstawił opłatę za dostęp do infrastruktury kolejo-
wej. W trzecim referacie mgr Aleksandra Bogusz (doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa 
Gospodarczego WPiA UŁ) omówiła aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej. 
Z kolej Michał Badowski zaprezentował orzecznictwo TSUE w zakresie dostępu do infrastruktury 
kolejowej. Katarzyna Surmiak (studentka na WPiA Uniwersytet Śląskiego) wygłosiła referat do-
tyczący działań i kompetencji Prezesa UTK w dziedzinie udostępniania infrastruktury kolejowej. 
Panel zakończyło wystąpienie Tomasza Miziocha (student na WPiA Uniwersytetu Śląskiego), 
który dokonał administracyjnoprawnej analizy decyzji Prezesa UTK zastępującej umowę o udo-
stępnienie infrastruktury kolejowej. 
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Konferencję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak oraz dr hab. 
Mirosława Pawełczyka w Auli Rady Wydziału. Podczas uroczystego zakończenia zapowiedzieli 
oni organizację kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w marcu 2017 r. w Łodzi, a także 
wydanie książki zawierającej opracowania referentów w niej uczestniczących. Planowana publikacja 
będzie stanowiła kontynuację wygłoszonych referatów i podsumowanie rozważań III Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. 

mgr Marcin Kraśniewski 
Sekretarz Rady Naukowej Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum; 
współorganizator konferencji; e-mail: krasniewski@iuspublicum.pl 
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Antitrust Aviation Seminar, 12 października 2016 r.

12 października 2016 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się 
seminarium lotnicze Antitrust Aviation Seminar. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania pod patro-
natem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przy wsparciu Polskich Linii Lotniczych „LOT”.  

Głównym celem seminarium było zapoznanie gości z polityką antymonopolową oraz odnoś-
nymi regulacjami prawnymi w lotnictwie cywilnym z perspektywy tak naukowej, jak i praktycznej 
w przestrzeni amerykańskiej i europejskiej. 

Na seminarium wygłosili referaty wybitni specjaliści reprezentujący świat akademicki oraz 
sektor lotniczy: prof. Michael Jacobs (Uniwersytet DePaul, Chicago), prof. Marek Żylicz, dr Izabella 
Szymajda-Wojciechowska (wiceprezes, Urząd Lotnictwa Cywilnego), dr Agnieszka Kunert-Diallo 
(compliance oficer, PLL „LOT”), dr Filip Czernicki (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”) 
oraz moderator – dr Jan Walulik (CARS). 

Seminarium w języku angielskim przebiegało w następujący sposób: w godz. 14.00–15.00 
trwała sesja nieformalna, w trakcie której goście mieli poznać prelegentów. O godz. 15.00 dr Jan 
Walulik otworzył część oficjalną i przedstawił wszystkich panelistów. Następnie prelegenci zabrali 
głos. Pierwszym przemawiającym był Prof. Jacobs, który omówił deregulację w sektorze lotnictwa 
w Stanach Zjednoczonych wprowadzoną przez ustawę z 1979 r. Akt ten m.in. ułatwił łączenia 
między liniami lotniczymi i w efekcie do 2010 r. kilka amerykańskich linii lotniczych połączyło się 
w większe przedsiębiorstwa (w tym American Airlines i US Airways, United i Continental oraz 
Delta Air Lines i Northwest Airlines). Chociaż prof. Jacobs chwalił to rozwiązanie za jego olbrzy-
mi wpływ na konkurencję na rynku lotniczym, to wskazał także na kilka problemów związanych 
z tworzeniem się oligopoli na skutek połączeń przewoźników, tj.: dostępu do określonych lotów, 
osiągalności miejsc w samolotach, wstępowania do sojuszów oraz pojemności lotnisk. 

Kolejną osobą przedstawiającą referat był prof. Marek Żylicz, który podkreślił na wstępie, że 
konkurencja nigdy nie była głównym punktem regulacji w lotnictwie, przede wszystkim gdy cho-
dzi o międzynarodowe organizacje rządowe. Komercyjne aspekty podróżowania drogą lotniczą 
były głównie domeną umów dwustronnych pomiędzy państwami i dotyczyły w szczególności cen 
biletów, taryf, operacji handlowych itp. Rozwiązania o zasięgu globalnym nie były w tej materii 
stosowane aż do lat 60. XX wieku. Dopiero wówczas IATA wprowadziła kilka regulacji wewnętrz-
nych dotyczących standardów w usługach lotniczych. 

Następnie głos zabrała dr Szymajda-Wojciechowska, a jej referat dotyczył podobieństw i róż-
nic pomiędzy rynkami lotniczymi europejskim i amerykańskim. Pomimo iż Unia Europejska czy-
niła starania, aby zunifikować rynek na kontynencie, to jednak istniała pewna bariera. Regulacje 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii i innymi krajami nadal musiały być oparte o umowy 
dwustronne. Sytuacja zmieniła się w 2002 r., kiedy to na podstawie orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, Komisja Europejska stała się władna do negocjowania w imieniu Unii 
umów z państwami zewnętrznymi. W konsekwencji opracowano wiele klauzul, które obecnie są 
stosowane. Swoją prezentację dr Szymajda-Wojciechowska zilustrowała licznymi przykładami.  
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W następnej kolejności referat wygłosiła dr Agnieszka Kunert-Diallo. Wskazała, że w prze-
strzeni europejskiej obecnie trudno jest pozostać konkurencyjną linią lotniczą, zwłaszcza jeśli działa 
się niezależnie. Dzisiaj, gdy dwie linie opierają się na działalności w modelach hub-and-spoke  
i point-to-point, każdy przewoźnik powinien starać się o związanie z większą grupą (np. soju-
szem lotniczym), aby pozostać w grze. Pozytywne jest przy tym, że Komisja Europejska stwarza 
dość dobre warunki do funkcjonowania – w UE reformy rynku oraz rozwój linii lotniczych idą ze 
sobą w parze. 

Ostatnią prezentację wygłosił dr Czernicki. Odniósł się do sytuacji lotnisk w Polsce i Europie. 
Dr Czernicki wskazał, że chociaż w przeszłości porty lotnicze postrzegano jako jednostki monopo-
listyczne, a więc niekonkurujące ze sobą, to obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła – znamio-
na konkurencji są widoczne w każdym aspekcie ich funkcjonowania. Samo konkurowanie także 
podlega nadzorowi władz publicznych. Po pierwsze, opłaty lotniskowe są regularnie kontrolowane 
przez ULC. Oprócz tego, porty muszą przestrzegać przepisów o transparentności i efektywnej 
konsultacji – a zatem np. dystrybucja slotów, zwłaszcza w czasie „godzin szczytu”, oraz sprawy 
dot. obsługi naziemnej powinny być regulowane w sposób transparentny. Prowadzenie portu lot-
niczego może także stwarzać problemy związane z konkurencją. Przykładowo, dyskutowana jest 
kwestia czy Warszawa powinna być obsługiwana przez dwa niezależne lotniska, tak jak dzisiaj 
– przez lotnisko Chopina i port w Modlinie, czy też powinno się faworyzować pomysł utworzenia 
„duoportu” dla Warszawy i Łodzi. Dr Czernicki wzbogacił ponadto swoją wypowiedź o odnośne 
orzecznictwo z ostatnich lat.

Po zakończeniu przemówień goście zostali zaproszeni do zadawania pytań prelegentom 
i podnoszenia komentarzy do poruszanych zagadnień. Podczas sesji pytań goście poruszyli 
wiele kwestii dotyczących zrównoważenia pomiędzy polityką antymonopolową i regulacjami an-
tymonopolowymi, finansowania budowy lotnisk z funduszy unijnych, roli Rozdziału 11 w sektorze 
lotnictwa w USA, pozycji portów regionalnych, wspierania lotnisk z budżetu i wielu innych kwestii. 

Po zakończeniu sesji pytań dr Walulik oficjalnie zamknął seminarium.

Mateusz Osiecki
Doktorant, Instytut Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki; 
e-mail: mateusz.w.osiecki@gmail.com
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From the Editorial Board

Articles

Konrad Garnowski, Doubts regarding the legal status of the domestic passenger air carriage 
contract
Table of contents:
I Introduction
II Domestic regulations
 1. Sources of law
 2.  Concept of exemption of the domestic passenger air carriage contract from the application 

of Polish Transport Law
 3.  Concept of application of Polish Transport Law to the  domestic passenger air carriage 

contract
 4. Middle ground
III European Union acts
 1.  Sources of law extending international rules and the consequences of the applied method 

of legislation
 2. Sources of EU law independent of international conventions
IV Consequences of the regulations – the rights of passengers in domestic carriage of persons
 1. Rights derived from European Union acts
 2. Right of withdrawal from the contract on the basis of Polish Transport Law
V Summary
Bibliography
Summary: The aim of the article is to present regulations regarding domestic passenger air 
carriage contracts. The paper contains an analysis of the applicable provisions, drawing attention 
to their diverse origins and reciprocal interactions between domestic regulations, international 
conventions and European Union regulations. The article also contains an overview of the 
practical consequences of these regulations, manifested in the granting to passengers of particular  
rights.
The paper focuses also on doubts surrounding domestic regulations applicable to the contract of 
domestic passenger air carriage. Presented further on is the issue of the exemption of air transport 
from the application of Polish Transport Law. The consequences of such exemption are described 
next, in particular the unclear matter of the right of passengers of domestic flights regarding the 
withdrawal from such contract on the basis of the provisions of Polish Transport Law.
Keywords: aviation law; domestic carriage of persons; passengers rights
JEL: K12, K15
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Sylwia Kaczyńska, To the destination throughout the airport – who actually participates 
in the execution of passenger air carriage
Table of contents:
I. Introduction
II. Role of air carrier, airport operator and handling agent in the execution of air carriage contract. 

Mutual relations and relations with passengers
III. From parking at the origin airport to parking at the final destination
 1. Airport parking
 2. Passenger terminal. Check-in and security control
 3. From the terminal to the aircraft
 4. On the plane and after arrival at the final destination
IV. Disabled persons and persons with reduced mobility – PRM
V. Civil liability in case of non-performance of air carriage contract, personal injury or property 

damage
 1.  Claims against the carrier. Delay or flight cancellations. Damage to property or personal 

injury
  1.1. Personal injury
  1.2. Delay or flight cancellations and overbooking
 2. Claims against the airport operator
VI. Summary
Summary: The purpose of this article is to analyze the scope of duties and responsibilities of 
various entities involved in the execution of passenger air carriage contracts in the context of what 
may the consumer expect, and from whom, starting from when passengers arrive at the airport 
till the moment when they leave their final destination airport. The basic legal relation concerning 
the carriage of passengers and their baggage is formed between the passenger and their carrier. 
However, effective implementation of the contract requires involvement of other entities too, in 
particular airport operators and a ground handling agents, albeit they are not parties to the contract 
of carriage. However, each of these entities, while performing their duties, may contribute to the 
failure or to the improper performance of the contract of carriage. The article describes a passenger’s 
journey, indicating the duties and roles played by particular entities and indicating the scope of 
their potential civil liability. The article indicates also the possibilities of enforcing passenger rights, 
including compensation of damages, under international, European and national law.
Key words: air carriage contract, airport, airport operator, air carrier, handling agent, civil liability, 
passengers and baggage handling
JEL: K130, L930, R410

Jakub Kociubiński, Subsidizing the Construction and Modernization of Airports as an Aid 
to Airlines – Feasibility Analysis of Control in International Law
Table of contents:
I. Introduction – Problem Outline
II. Definition of Subsidies – Scope, Controversies
III. Existence of a Selective Advantage
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IV. Selective Advantage – Alternative Interpretation
V. Criterion of Negative Effect on Competition and Trade 
VI. Conclusions
Summary: The issue of subsidies control in the global air transport market is a controversial 
one. In order to regulate this sphere, both political consensus of the States involved as well as an 
effective enforcement mechanism is required. One may even say that the very nature of public 
international law precludes the introduction of sufficiently effective measures that would prevent 
competition distortion as a result of subsidization. Public financing of airport infrastructure, which 
could be considered as granting undue advantage to airlines operating from that hub, serves 
as a prime example of the above challenges. This paper provides a feasibility analysis of the 
introduction of a system of international control of indirect subsidies – measures where the 
recipient is not the sole beneficiary of the aid. The analysis is conducted through the lens of the 
European concept of State Aid, as introduced in the international agreements between the EU 
and non-member States.
Keywords: EU Law, International Law, Air Transport, State Aid, Subsidies, Competition
JEL: K20, K21, K33

Katarzyna Łuczak, Piotr Łuczak, Safety of ground handling workers
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal fundamentals of safety in ground handling
III. Selected issues of health and safety of employees in ground handling
 1. Protective clothing in ground handling activities
 2. Dangerous and harmful factors
 3. Control activities in the fields of employee health and safety and aviation safety
 4. Traffic safety at apron
 5. Occupational diseases suffered by ground handling personnel 
IV. Summary
Summary: The aim of this article is to outline safety considerations relevant to ground handling 
workers. Attention is drawn to legal rules on safety in civil aviation as well as health and safety 
of work. Presented in particular are areas which are especially exposed to dangers arising during 
work in ground handling services.
Keywords: ground handling, safety, safety and health of work, worker, safety management system
JEL: K31, K39

Mateusz Osiecki, Terrorist Attack on the Brussels Airport in the light of European and 
International Law
Table of contents:
I. Introduction
II. Facts relating to the attack
III. Terrorism – attempt at a definition and reference to the attack
IV. International community and suppression of aerial terrorism
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V. Actions taken within the European Union
VI. Final remarks
Summary: The terrorist attack on Brussels of 22 March 2016 is an event that shall for long remain 
in humanity’s memory as a brutal assault striking not only at the Belgian community, but also 
Europe and the world as a whole. The purpose of this article is to analyse the attack at Zaventem 
International Airport from the juridical perspective. In the introduction, the facts relating to the 
attack are briefly presented, followed by a detailed overview of the term ‘terrorism’ on the basis of 
several legal acts, including the Penal Code of Belgium. The principal part of the text is devoted 
to an extensive study of international law. Treaties related to aerial terrorism are analysed. This 
includes the Beijing Convention which, once it enters into force, shall considerably change the 
aviation security system. Included in the article is also an analysis of relevant EU legislation, 
mainly Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism. The paper closes 
with some remarks on the future of security in civil aviation.
Key words: terrorism; civil aviation; the Kingdom of Belgium; aut dedere aut iudicare; states’ 
jurisdiction; extradition.
JEL: K33

Legislation and Case Law Reviews 

Marian Bujnowski, Integration of unmanned aerial veficles with the EU civil aviation  
system
Table of contents:
I. Introduction
II. Shaping the legal framework for drones in the European Union
III. Functioning of unmanned aircrafts in Poland
IV. Summary
Summary: The article concerns the integration of the unmanned aircraft system with EU civil 
aviation. The paper presents the basic concepts and terminology used by international organizations 
(such as ICAO, EASA) and in Poland. Described are elements of an unmanned air system and the 
possibilities of its use. The paper shows also the process of shaping the legal framework of the EU 
system relating to the functioning of unmanned aerial vehicles and the conditions and prospects 
of its implementation. The article discusses also the operation of unmanned aircraft in Poland.
Keywords: transport; civil aviation; drones; civil aviation safety; pilotless aircraft; Remotely 
Piloted Aircraft (RPA); Remotely Piloted Aircraft System (RPAS); Unmanned Aerial Vehicle (UAV); 
Unmanned Aircraft (UA); Unmanned Aircraft System (UAS).
JEL: L93, L98

Marta Burnecka-Szczepańska, The role of the President of UOKiK in protecting air passenger 
rights 
Table of contents: 
I. Introduction
II. Whose interests does the President of UOKiK uphold?
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III. Competence of the President of UOKiK regarding the protection of air passengers
IV. Current activities of the President of UOKiK towards air carriers
 1. Preliminary remarks
 2. Inspection of airlines evaluating compliance with consumer rights carried out in 2007
 3.  Study of the domestic air transport market evaluating its compliance with consumer rights 

carried out in 2012
V. Conclusions 
Summary: The article aims to present the role of the Polish competition authority – the President 
of UOKiK – in protecting the rights of air passengers under Polish law. The paper discusses Polish 
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