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Podstawy prawne z zakresu organizowania 
pokazu lotniczego.

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tj. w Dz. U. z 
2019 r. poz. 1580, z późn. zm.), dalej: „pr. lotn.”.

2. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 
marca 2009 r. (tj. w Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, z późn. zm.), 
dalej: „u.b.i.m.”.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych 
i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych z dnia 16 maja 
2013 r. (tj. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1488, z późn. zm.), dalej: 
„r.p.l.”.
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Podstawy prawne z zakresu organizowania 
pokazu lotniczego

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. w Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej: 
„k.p.a.”.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(tj. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.), dalej: „k.k.”.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. w Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), dalej: „k.c.”.
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Podstawowe informacje związane z 
organizowaniem pokazu lotniczego

Zgodnie z art. 123  ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, z późn. zm., dalej: „pr. 
lotn.” przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków 
powietrznych organizowane dla publiczności w celu 
zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, 
które nie są:

1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub 

zawodowych.
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Podstawowe informacje związane z 
organizowaniem pokazu lotniczego

Dwa rodzaje pokazów lotniczych:
a) tzw. duże pokazy lotnicze, o których mowa w art. 123 ust. 

1b pr. lotn. Organizowane są dla publiczności na terenie, na 
którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla 
osób wynosi co najmniej 1000. Na organizację tych pokazów 
trzeba uzyskać zgodę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
(dalej: „Prezes ULC”). Prezes ULC udziela jej w drodze 
decyzji administracyjnej (art. 123 ust. 1c pr. lotn.), jeżeli 
spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone w r.p.l. 
Wniosek o udzielenie zgody składa w terminie co najmniej 
30 dni przed planowanym terminem pokazów lotniczych, 
ich organizator. Wraz z wnioskiem składa on program 
pokazów.
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Podstawy prawne z zakresu organizowania 
pokazu lotniczego

a) tzw. małe pokazy lotnicze, o których mowa w art. 123 ust. 
1d pr. lotn. Organizowane są dla publiczności na terenie, na 
którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla 
osób wynosi mniej niż 1000. Ich organizacja nie wymaga 
uzyskania zgody Prezesa ULC. Jednakże na co najmniej 14 
dni przed planowanym terminem pokazu koniecznym jest 
powiadomienie Prezesa ULC o zamiarze zorganizowania 
takich pokazów, co czyni ich organizator. Do zawiadomienia 
dołącza program pokazu.
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Podstawy prawne z zakresu organizowania 
pokazu lotniczego

Dwa rodzaje pokazów lotniczych:
a) tzw. duże pokazy lotnicze, 

pokazy takie traktowane są jako 
impreza masowa

(liczba miejsc przeznaczonych dla publiczności będzie wynosić 
1000 i więcej osób).
b)  tzw. małe pokazy lotnicze,
(liczba miejsc przeznaczonych dla publiczności będzie wynosić 
mniej niż 1000).
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego

1. Organizator pokazu lotniczego:
-definicja: odpowiada za działania związane z organizacją pokazu 
lotniczego oraz wyznacza dyrektora pokazu lotniczego;
-składa wniosek do Prezesa ULC o zgodę na organizację tzw. 
dużego pokazu lotniczego lub zgłasza Prezesowi ULC organizację 
tzw. małego pokazu lotniczego;
-sporządza program pokazu lotniczego (§ 7 ust. 4 r.p.l);
-zwraca się do instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z 
wnioskiem o wydzielenie przestrzeni powietrznej dla strefy 
pokazu lotniczego, ustalenie trasy pokazu lotniczego, tras 
odlotowych i strefy zrzutu na potrzeby pokazu lotniczego;
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego

1. Organizator pokazu lotniczego:
- zapewnia system łączności pozwalający dyrektorowi pokazu 
lotniczego na sprawną dwustronną łączność ze wskazanymi w §
11 r.p.l. podmiotami;
-jeżeli podczas pokazu lotniczego są używane materiały 
wybuchowe, materiały lub wyroby pirotechniczne lub światło 
laserowe, organizator pokazu lotniczego zapewnia 
bezpieczeństwo osób i statków powietrznych, przebywających w 
obszarze pokazu lotniczego, przed skutkami ich użycia;
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1. Organizator pokazu lotniczego:
-posiada określone uprawnienia w zakresie przerwania, 
zawieszenia albo odwołania pokazu lotniczego w przypadku 
pokazu lotniczego organizowanego nad obszarem morskim, 
pokazu lotniczego przebiegającego w rejonie działań 
prowadzonych przez Morską Służbę Poszukiwawczo-Ratowniczą;
-zapewnia Prezesowi ULC prowadzącemu kontrolę pokazu 
lotniczego dostęp do obszarów oraz elementów infrastruktury 
związanych z pokazem, gdy pokaz lotniczy przeprowadzany jest 
na terenach będących w trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich 
nadzorowanych. 
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



2. Dyrektor pokazu lotniczego:
-definicja z § 2 pkt 2 r.p.l. - osoba odpowiedzialna za 
zapewnienie, aby operacje lotnicze i działania obsługi 
technicznej, wykonywane w ramach pokazu lotniczego, były 
zgodne z przepisami;
-wyznaczany jest przez organizatora pokazu lotniczego;
-wymagania: posiadanie ważnej albo wygasłej licencji albo 
świadectwa kwalifikacji pilota, licencji kontrolera ruchu 
lotniczego lub świadectwa kwalifikacji skoczka 
spadochronowego albo równoważnego dokumentu wydanego 
przez właściwy organ państwa obcego albo posiadającego 
ważne albo wygasłe uprawnienia nabyte w lotnictwie 
państwowym;

1221.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



2. Dyrektor pokazu lotniczego
-może zmienić kolejność realizacji punktów programu pokazu 
lotniczego lub odstąpić od ich realizacji;
-odwołuje poszczególne punkty programu pokazu lotniczego lub 
cały pokaz lotniczy, jeżeli warunki atmosferyczne albo inne 
przyczyny mogą zagrozić bezpieczeństwu pokazu lotniczego;
-może dokonać zmian w składzie załogi statku powietrznego na 
inny skład, który nie został ujęty w programie pokazu lotniczego, 
pod wskazanymi w § 9a ust. 1 r.p.l. warunkami;
-może dokonać zmiany statku powietrznego na inny statek 
powietrzny, ze wskazanym w § 9a ust. 2 r.p.l. zastrzeżeniem; 
-wyznacza strefę pokazu lotniczego, linie pokazu lotniczego oraz 
centralny punkt pokazu lotniczego;
-organizuje stanowiska kierowania pokazem lotniczym; 1321.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



2. Dyrektor pokazu lotniczego

-akceptuje kartę uczestnika pokazu lotniczego, przekazywaną mu przez 
pilota, dowódcę załogi statku powietrznego oraz dowódcę zespołu;
-na jego żądanie uczestnik pokazu lotniczego wykonujący loty na cywilnym 
statku powietrznym przedstawia mu ważną umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej;
-przeprowadza odprawę przed lotami w każdym dniu pokazu lotniczego, w 
której uczestniczą: 

-kierownik programu pokazu lotniczego i kierownik lotów, 
-dowódcy załóg statków powietrznych lub dowódcy zespołów albo osoby przez 
nich wyznaczone, pod warunkiem, że są członkami zespołu,
-kierownik skoków oraz skoczek spadochronowy wyrzucający, jeżeli pokaz 
lotniczy obejmuje skoki spadochronowe;
-osoby zabezpieczające pokaz lotniczy wyznaczone przez dyrektora pokazu 
lotniczego;
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



2. Dyrektor pokazu lotniczego:
-w przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego podczas pokazów 
lotniczych dyrektor pokazu lotniczego niezwłocznie zgłasza jego 
zaistnienie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;
-w przypadku powzięcia informacji o możliwości zaistnienia 
zdarzenia lotniczego, będącego skutkiem zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym, zagrażającego infrastrukturze 
krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych 
rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku, dyrektor 
pokazu lotniczego niezwłocznie powiadamia o tym Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego

2. Dyrektor pokazu lotniczego
- może zezwolić uczestnikom pokazu lotniczego na wykonanie 

lotu treningowego w wyznaczonej strefie pokazu lotniczego 
przed rozpoczęciem pokazu lotniczego, jeżeli taki lot został 
ujęty w programie pokazu lotniczego;

- współdziała z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pokazu lotniczego jako 
imprezy masowej;

1621.05.2020



2. Dyrektor pokazu lotniczego
- wyznacza:

-Kierownika pokazu lotniczego,
-Kierownika lotów,
-Kierownika skoków (w przypadku gdy program pokazu 
lotniczego obejmuje skoki spadochronowe);

- może, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pokazu 
lotniczego, dodatkowo wyznaczyć osoby, które w jego ocenie są 
niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
-wyżej wskazane osoby podlegają dyrektorowi pokazu 
lotniczego;
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego.

3. Inne osoby funkcyjne:
a) Kierownik pokazu lotniczego
- definicja § 2 pkt 8 r.p.l. – osoba wyznaczona przez dyrektora 
pokazu lotniczego, odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad 
operacjami lotniczymi wykonywanymi w ramach pokazu 
lotniczego;
- Wymagania: posiadanie ważnej albo wygasłej licencji albo 
świadectwa kwalifikacji pilota, licencji kontrolera ruchu 
lotniczego lub świadectwa kwalifikacji skoczka 
spadochronowego albo równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ państwa obcego albo posiadającego ważne albo 
wygasłe uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym;
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3. Inne osoby funkcyjne:
a) Kierownik pokazu lotniczego
nadzoruje przestrzeganie przez załogi statków powietrznych 
biorące udział w pokazie lotniczym warunków wykonywania 
lotów 
w czasie trwania pokazu lotniczego;
-akceptuje jako wyjątek loty, których kierunek wypadkowej siły 
inercji statku powietrznego jest zwrócony do strefy publiczności, 
a także takie loty jeżeli są wykonywane w formacji statków 
powietrznych, a zawierają jedną lub więcej figur akrobacji 
lotniczych w postaci beczki;

1921.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



3. Inne osoby funkcyjne:
b) Kierownik lotów
-definicja § 2 pkt 9 r.p.l. – osoba wyznaczona przez dyrektora 
pokazu lotniczego do kierowania operacjami lotniczymi 
wykonywanymi w ramach pokazu lotniczego;
-wymagania: posiadanie ważnej:

a) licencji albo świadectwa kwalifikacji pilota lub 
świadectwo kwalifikacji skoczna spadochronowego z 
uprawnieniami klasy wyszkolenia co najmniej D – PJ(D) 
oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty lub 
świadectwo operatora rediotelefonisty stacji lotniskowej

b) licencji kontrolera ruchu lotniczego oraz świadectwo 
operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej;

2021.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



3. Inne osoby funkcyjne:
b) Kierownik lotów
- może wydawać polecenia kierownikowi programu pokazu 
lotniczego, kierownikowi skoków;
-informuje personel lotniczy uczestniczący w pokazie lotniczym 
o ustalonych minimalnych wysokościach lotów;

2121.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



3. Inne osoby funkcyjne:
c) Kierownik skoków
- definicja § 2 pkt 10 r.p.l. – osoba wyznaczona przez dyrektora 
pokazu lotniczego, odpowiedzialna za zgodny z przepisami 
przebieg skoków spadochronowych wykonywanych w ramach 
pokazu lotniczego;
-wymagania: posiadanie ważnego:

a) świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego z 
uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej PJ (D) albo 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
państwa obcego albo posiadającego ważne albo wygasłe 
uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym;
b) świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty lub 
świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej; 2221.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



3. Inne osoby funkcyjne:
d) Kierownik do spraw bezpieczeństwa
- definicja § 2 pkt 7 r.p.l. – kierownik do spraw bezpieczeństwa w
rozumieniu art. 3 pkt 11 u.b.i.m. Zgodnie z nią jest to osoba
wyznaczona przez organizatora imprezy masowej,
reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy masowej;

2321.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



3. Inne osoby funkcyjne:
e) dodatkowe osoby funkcyjne, które mogą zostać wyznaczone
przez dyrektora pokazu lotniczego, gdy – mając na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa pokazu lotniczego – w jego ocenie
są niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
- są to np. zastępca dyrektora pokazu lotniczego, zastępca
kierownika programu pokazu lotniczego;
- przy ich wyznaczaniu dyrektor pokazu lotniczego bierze pod
uwagę ich kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do rodzaju
statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym.

2421.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



Na podstawie powyższych informacji, można by przyjąć w 
uproszczeniu następującą hierarchię:

1) Dyrektor pokazu lotniczego
2) Kierownik lotów
3) Kierownik programu lotniczego, kierownik skoków 

spadochronowych

2521.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



Generalnie rzecz ujmując, organizatorowi pokazu lotniczego
przypisuje się czynności, które określić można jako
administracyjne i związane z obsługą pokazu lotniczego jako
całości. Natomiast dyrektor pokazu lotniczego powinien mieć
przypisane zadania, których przedmiot ogranicza się do operacji
lotniczych i temu, co się z nimi wiąże. Stąd istotne jest, by
wyraźnie podzielić zadania i obowiązki pomiędzy organizatorem
i dyrektorem pokazu lotniczego.
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Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



Należy zwrócić uwagę, że dyrektor pokazu lotniczego nie musi,
czy wręcz nie powinien, sam wykonywać czynności odnoszących
się do części lotniczej, czy też dynamicznej pokazu lotniczego.
Przepisy bowiem nakładają na niego obowiązek wyznaczenia
posiadających lotnicze kwalifikacje osób funkcyjnych, a ma
prawo wyznaczenia dodatkowych osób, gdy stwierdzi, że tego
wymaga bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie pokazu
lotniczego.

2721.05.2020

Podmioty związane z organizowaniem pokazu 
lotniczego



1. Odpowiedzialność administracyjna
-Zgodnie z art. 209r pr. lotn., kto organizuje pokazy lotnicze bez 
zgody Prezesa ULC, o której mowa w art. 123 ust. 1b pr. lotn., 
podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
-Odpowiedzialność na podstawie ww. przepisu ponieść można 
zatem jedynie w zakresie organizacji tzw. dużego pokazu 
lotniczego, na którego organizację konieczne jest uzyskanie 
zgody Prezesa ULC.
-Administracyjne kary pieniężne na podstawie pr. lotn. nakłada 
Prezes ULC w drodze decyzji administracyjnej (art. 209w ust. 1 
pr. lotn.).
-Wymierzając ww. karę Prezes ULC bierze pod uwagę dyrektywy 
nakładania administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w 
art. 189d k.p.a. 2821.05.2020

Odpowiedzialność 
związana z organizowaniem pokazu lotniczego



1. Odpowiedzialność administracyjna
-Na kogo może zostać nałożona kara pieniężna, o której mowa w
art. 209r p.r. lotn.?
-Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie w
wyroku z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 373/16
zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy karą administracyjną a
karami przewidzianymi za wykroczenia: „[…] jedną z sankcji
administracyjnych, rozumianych jako ujemne konsekwencje
(dolegliwości), które powinien ponieść podmiot naruszający
przepisy prawa administracyjnego. Ustanowienie przez
ustawodawcę tego rodzaju kar, podobnie jak i pozostałych
sankcji administracyjnych, ma na celu zapewnienie
wykonywania przepisów prawa administracyjnego.

2921.05.2020

Odpowiedzialność 
związana z organizowaniem pokazu lotniczego



1. Odpowiedzialność administracyjna
[…] Kary administracyjnej nie powinno się jednak mylić z karami
przewidzianymi za wykroczenia. Istotą kary administracyjnej
jego bowiem działanie prewencyjne organu administracji,
przymuszające adresata określonych obowiązków prawnych do
respektowania nakazów i zakazów. […] Kara administracyjna nie
jest natomiast skutkiem zaistnienia stanu niezgodnego z
prawem. Jej istotę, stanowi więc wymuszanie na podmiocie
prawa przestrzegania prawa i jest jednocześnie zapowiedzią
negatywnych konsekwencji, które nastąpią w przypadku
naruszenia obowiązków, wynikających z niewykonywania
obowiązków przewidzianych w przepisach prawa
administracyjnego materialnego, w tym Prawa lotniczego. […]

3021.05.2020

Odpowiedzialność 
związana z organizowaniem pokazu lotniczego



1. Odpowiedzialność administracyjna
W świetle uregulowanej w doktrynie i orzecznictwie koncepcji
kar administracyjnych kluczowe znaczenie ma zatem precyzyjne
i nie budzące najmniejszych wątpliwości określenie obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów prawa administracyjnego i
wykazanie, że obowiązek taki został obiektywnie naruszony.
Kara administracyjna musi być także skierowana do podmiotu
prawnego, na którym ciążą określone obowiązki prawne. W
przeciwnym razie mamy do czynienia z naruszeniem prawa
przez organ administracyjny.”

3121.05.2020

Odpowiedzialność 
związana z organizowaniem pokazu lotniczego



1. Odpowiedzialność administracyjna
A zatem odpowiedzialność administracyjnoprawna, o której
mowa w art. 209r pr. lotn. może zostać poniesiona przez
organizatora pokazów lotniczych, ponieważ to na nim, w świetle
art. 123 ust. 1b pr. lotn., ciąży obowiązek wystąpienia na co
najmniej 30 dni przed planowym terminem pokazu do Prezesa
ULC z wnioskiem (i programem lotniczym) o wyrażenie przez
wskazany tu organ zgody na zorganizowanie tzw. dużego pokazu
lotniczego.
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2. Odpowiedzialność karna
-Zgodnie z art. 211 ust. 9a pr. lotn., kto wbrew art. 123 ust. 1 pr.
lotn. wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym
skupiskiem ludności – podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do roku.

-W świetle art. 123 ust. 1 pr. lotn. zabrania się wykonywania
przez statki powietrzne lotów próbnych, akrobacyjnych oraz
organizowania pokazów lotniczych nad osiedlami i innymi
skupiskami ludności.

-Uwaga! Zgodnie z art. 211 ust. 9a ust. 2 pr. lotn. tym samym
karom podlega ten, kto, nie dopełniając ciążącego na nim
obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych
w ust. 1.
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2. Odpowiedzialność karna
- A zatem wydaje się, że jeżeli do lotu akrobacyjnego nad osiedlem lub
innym skupiskiem ludności miałoby dojść w ramach organizowanego
pokazu lotniczego, to odpowiedzialność karną z tego tytułu mógłby
ponieść organizator pokazu lotniczego – ponieważ on wyznacza w
programie pokazu lotniczego wydzieloną przestrzeń powietrzną, w której
znajduje się strefa pokazu lotniczego i granice strefy pokazu lotniczego (§
7 ust. 2 pkt 3 lit. a i b r.p.l., a także dyrektor pokazu lotniczego, który
wyznacza strefę pokazu lotniczego (§ 13 ust. 1 r.p.l.).
-Można by uznać, że jest to tak zwana odpowiedzialność gwaranta
nienastąpienia skutku, a zatem osoby, na której ciąży prawny i szczególny
obowiązek zapobiegnięcia skutkowi (art. 2 k.k.).
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2. Odpowiedzialność karna
Należy mieć na uwadze także przestępstwa, jakie zostały
spenalizowane w k.k. Wśród nich wskazać należy na dwa
przestępstwa najczęściej spotykane w ruchu lotniczym, a
mianowicie sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym, a
także sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej
katastrofy.
Art. 173. [Katastrofa w komunikacji]
§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10, to przestępstwo popełnić można
tylko umyślnie.
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2. Odpowiedzialność karna
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. to przestępstwo
popełnić można przez nieumyślne działanie i zaniechanie, co
będzie miało miejsce najczęściej
§ 3. 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.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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2. Odpowiedzialność karna
Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa
katastrofy] § 1. Kto sprowadza bezpośrednie
niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8. to przestępstwo popełnić można tylko umyślnie
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. tu wystarczy
działanie/zaniechanie popełnione nieumyślnie.
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez tzw. delikty, czyli
czyny niedozwolone, regulują art. 415-44910 k.c.
-Przepisy, które należy rozważyć w kontekście odpowiedzialności
cywilnej osób funkcyjnych, a zwłaszcza organizatora i dyrektora
pokazu lotniczego, to art. 429 k.c. statuujący odpowiedzialność
na zasadzie winy, tzw. winy w wyborze, oraz art. 430 k.c., będący
podstawą odpowiedzialności na zasadzie ryzyka zwierzchnika,
który powierza wykonanie czynności określonej osobie. Są to
przepisy odnoszące się do odpowiedzialności za cudze czyny.
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Art. 429 k.c. – Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten
jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy
wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi
winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie,
przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej
działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich
czynności.
-Odpowiedzialność na zasadzie winy, którą ponosi powierzający
daną czynność, jeżeli przy jej wykonywaniu przez wykonawcę
powstanie szkoda.
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności:

-Brak tzw. winy w wyborze (wykazanie prawidłowego
wybrania osoby, której powierzyło się wykonanie określonej
czynności);
-Powierzenie czynności osobie, przedsiębiorstwu lub
zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej
trudnią się wykonywaniem takich czynności;
-Brak związku pomiędzy działaniem wyrządzającego szkodę z
powierzoną czynnością.
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3. Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność w tym zakresie można by rozważać odnośnie
do organizatora pokazu lotniczego w zakresie czynności
wykonywanych przez dyrektora pokazu lotniczego. Wydaje się
jednak, że z uwagi na wymagania, jakie spełnić musi dyrektor
pokazów lotniczych, aby zostać wyznaczonym do pełnienia tej
funkcji, czyli posiadanie przez niego określonych uprawnień
lotniczych, pozwalają na traktowanie go jako profesjonalisty,
czyli podmiotu, który w zakresie swojej działalności zawodowej
trudni się wykonywaniem takich czynności jak operacje lotnicze i
działania obsługi technicznej. Jest to zatem przesłanka
wyłączająca odpowiedzialność z art. 429 k.c.
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Art. 430 k.c. – Kto na własny rachunek powierza wykonanie
czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega
jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego
wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną
z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
-Odpowiedzialność ta jest surowszą odpowiedzialnością niż
odpowiedzialność z tytułu winy w wyborze, ponieważ w art. 430
k.c. mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.
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3. Odpowiedzialność cywilna
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2019
r., sygn. akt V Aca 344/18 tak scharakteryzował
odpowiedzialność z ww. przepisu: „Odpowiedzialność z art. 430
k.c. jest niezależna od winy własnej zwierzchnika, zaś
uzależniona jest od winy podwładnego. Jest to odpowiedzialność
na zasadzie ryzyka, bowiem ryzyko nienależytego wykonania
poleceń przez podwładnego jest objęte ryzykiem zwierzchnika.
W konsekwencji nie może on uchylić się od odpowiedzialności
przeprowadzając dowód co do braku winy. Ryzyko nienależytego
wykonania poleceń przez podwładnego jest objęte ryzykiem
zwierzchnika. Chodzi tu o działania wykonywane na rachunek
zwierzchnika, który odpowiada nawet wówczas, gdy jego
podwładny nie zastosował się do wskazówek.” 4321.05.2020
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Dla przypisania odpowiedzialności na podstawie omawianego
przepisu kluczowy jest by pomiędzy powierzającym daną
czynność a jej wykonawcą istniał stosunek zwierzchnictwa.
Zwierzchnictwo powinno być rozumiane w sposób szeroki.
-Odpowiedzialność z tego przepisu można by rozważać odnośnie
do dyrektora pokazu lotniczego w zakresie czynności
wykonywanych przez wyznaczane przez niego osoby funkcyjne,
którymi są kierownik programu lotniczego, kierownik lotów,
kierownik skoków, czy dodatkowe osoby funkcyjne. Zgodnie z §
12 ust. 8 r.p.l. wskazane tu osoby podlegają dyrektorowi, stąd
przyjąć należy, że pomiędzy nimi a dyrektorem istnieje istotny
dla przypisania omawianej odpowiedzialności stosunek
zwierzchnictwa.
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3. Odpowiedzialność cywilna
Jednakże, odpowiedzialność z art. 430 k.c. uzależniona jest także
od tego, by wykonywanie czynności drugiej osobie powierzone
zostało na własny rachunek powierzającego. Tymczasem wydaje
się, że powierzenie to następuje nie na rachunek, czyli w
zakresie własnego interesu, dyrektora pokazu lotniczego, a
zakresie interesu organizatora pokazu lotniczego. Stąd,
wątpliwości budzić może przypisanie odpowiedzialności na
podstawie art. 430 k.c. dyrektorowi pokazu lotniczego za
działania wyznaczonych przez niego osób funkcyjnych.
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3. Odpowiedzialność cywilna
-Poruszając kwestię odpowiedzialności cywilnej, nie sposób nie
wspomnieć o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
Pozwoli to zabezpieczyć środki potrzebne na pokrycie
ewentualnych szkód.

-W pr. lotn. i r.p.l. brak jest przepisu ustanawiającego obowiązek
ubezpieczenia OC odnośnie do organizacji pokazu lotniczego,
jednakże biorąc pod uwagę prawdopodobne rozmiary
konsekwencji ewentualnych szkód, ubezpieczenie takie powinno
zostać wykupione.
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3. Odpowiedzialność cywilna
Jednakże, należy pamiętać, że organizator tzw. dużego pokazu
organizuje jednocześnie imprezę masową. Zgodnie z art. 53
u.b.i.m. na organizatora imprezy masowej, na którą wstęp jest
odpłatny, obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w
niej uczestniczącym.
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Podsumowanie

- W organizację pokazu lotniczego i jego przebieg
zaangażowanych jest sporo podmiotów, których zadania i
obowiązki określa pr. lotn. oraz r.p.l.
- Wśród nich najważniejsze zadania spoczywają na organizatorze
pokazu lotniczego i dyrektorze pokazu lotniczego. Dla
sprawnego zorganizowania pokazu kluczowy jest podział
obowiązków pomiędzy nimi. Znajdzie to bowiem
odzwierciedlenie w ponoszonej przez nich odpowiedzialności.
- Powyżej zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty
odpowiedzialności administracyjnej, karnej i cywilnej związanej
z pokazami lotniczymi.
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Dziękuję za uwagę

dr Katarzyna Łuczak, radca prawny, 22-520-733-3, 
kluczak@ulc.gov.pl


