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SPRAWOZDANIE 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opłatami 

lotniskowymi w 2013 roku 

Niniejsze sprawozdanie sporządzane jest w związku art. 77k ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 

Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393, dalej „ustawa Prawo lotnicze”) stanowiącym, iż Prezes 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu nadzoru nad opłatami lotniskowymi. Art. 77k ustawy Prawo lotnicze wynika 

bezpośrednio z art. 11 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/12/WE z dnia 11 

marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009 r., str. 11, dalej 

„dyrektywa 2009/12/WE”). Celem sprawozdania jest zapewnienie przejrzystości podejmowanych 

przez Prezesa Urzędu działań związanych z nadzorem nad opłatami lotniskowymi pobieranymi na 

lotniskach użytku publicznego położonych na terytorium RP. 
 

 

Podstawy prawne dotyczące opłat lotniskowych obowiązujące w 2013 r. 
 

Z punktu widzenia procedury ustalania opłat lotniskowych oraz nadzoru Prezesa Urzędu nad 

tymi opłatami w Polsce rozróżniono lotniska obsługujące powyżej 5 mln pasażerów rocznie i lotniska 

obsługujące nie więcej niż 5 mln pasażerów rocznie.  

Procedura wprowadzenia i zmiany opłat lotniskowych różni się pomiędzy tymi kategoriami 

lotnisk. W odniesieniu do lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie – w Polsce w roku 

2013 był to tylko jeden port lotniczy, tj. lotnisko Chopina w Warszawie – zastosowanie ma procedura 

zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych przez Prezesa Urzędu. W odniesieniu natomiast do lotnisk 

obsługujących nie więcej niż 5 mln pasażerów rocznie, nie ma obowiązku przedkładania taryfy opłat 

lotniskowych do zatwierdzenia. Zarządzający takimi lotniskami mają natomiast obowiązek 

przedkładania taryfy opłat lotniskowych do wiadomości Prezesa Urzędu, który weryfikuje 

poprawność taryfy z przepisami prawa. Przepisy te wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo lotnicze. 

Ustawa Prawo lotnicze wprowadza także szereg innych obowiązków dla zarządzających lotniskami 

obsługującymi powyżej 5 mln pasażerów rocznie, w tym dotyczących cyklicznych konsultacji opłat z 

użytkownikami, konsultacji projektów inwestycyjnych o dużej skali czy rozpoczęcia negocjacji w celu 

zawarcia porozumienia z przewoźnikami lotniczymi co do jakości świadczonych usług. 

Ponadto szczegółowe wymagania dotyczące ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych 

określone zostały dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. 2013, poz. 114).  

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia wraz ze zmianą ustawy Prawo lotnicze 

(ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. 2013, poz. 134)) 

implementowały w całości przepisy dyrektywy 2009/12/WE i tym samym zapewniły zgodność prawa 

polskiego z prawem UE. 

 
 

Działalność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w roku 2013 r. 

 

W 2013 r. taryfę opłat lotniskowych zmieniono dla pięciu z trzynastu funkcjonujących w Polsce 

portów lotniczych. Portami lotniczymi, które zmieniały taryfę opłat lotniskowych w roku 2013 były: 

Wrocław-Strachowice, Kraków-Balice, Warszawa/Modlin, Bydgoszcz-Szwederowo, Poznań-Ławica. 

W 2013 r. na zmianę taryfy opłat lotniskowych zdecydowało się więc więcej portów lotniczych niż w 

2012 r. (2 nowe taryfy - Warszawa/Modlin i Lublin, 1 zmiana taryfy – Chopina w Warszawie), 2011 r. 

(2 zmiany taryf – Chopina w Warszawie i Rzeszów-Jasionka) i 2010 r. (1 zmiana taryfy - Kraków-

Balice). 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1393/1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:070:0011:0016:PL:PDF
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/114/1
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Port lotniczy Nr dziennika 
Nr 

ogłoszenia 

Ogłoszenia 

z dnia 

Link do taryfy opłat 

lotniskowych   

Warszawa/ 

Modlin 

Dz. Urz. 

2013.118; 

Dz. 

Urz.2013.114 

14; 

11 

2013-23-12; 

2013-20-12 

Dz. Urz. ULC z 23.12.2013 
poz. 118 

Dz. Urz. ULC z 20.12.2013 
poz. 114 

 

Poznań - Ławica 
Dz. 

Urz.2013.117 
13 2013-23-12 

Dz. Urz. ULC z 23.12.2013 

poz. 117 

Bydgoszcz - 

Szwederowo 

Dz. 

Urz.2013.116 
12 2013-20-12 

Dz. Urz. ULC z 23.12.2013 

poz. 116 

Wrocław -

Strachowice 

Dz. 

Urz.2013.77 
4 2013-07-17 

Dz. Urz. ULC z 2013 r. poz. 

77 

Kraków - Balice 
Dz. 

Urz.2013.66 
3 2013-05-31 

Dz. Urz. ULC z 31.05.2013 

poz. 66 

Tabela 1. Decyzje Prezesa Urzędu dotyczące zmiany taryf opłat lotniskowych w 2013 r. 

 Wszystkie ww. zmiany wprowadzone w roku 2013 dotyczyły lotnisk obsługujących rocznie nie 

więcej niż 5 mln pasażerów, a w konsekwencji były wprowadzane w trybie określonym w art. 77b 

ustawy Prawo lotnicze. Tym samym zarządzający tymi lotniskami mieli obowiązek przekazać 

zmienioną taryfę opłat lotniskowych do wiadomości Prezesa Urzędu, po wcześniejszym procesie 

konsultacji zmienianej taryfy z przewoźnikami lotniczymi stale korzystającymi z lotniska lub 

podmiotami ich reprezentującymi, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze. 

  

W odniesieniu do jednej z ww. zmian taryfy, dla lotniska Kraków-Balice, Prezes Urzędu wydał 

decyzję nakazującą jej zmianę, ze względu na jej niezgodność z przepisami prawa. Niemniej jednak, 

pomimo nakazanej zmiany Prezes Urzędu nie nakazał ponownego przeprowadzenia konsultacji przez 

zarządzającego tymże lotniskiem, jeśli wprowadzenie nakazanych zmian nie spowoduje zmian w 

wysokości proponowanych opłat lotniskowych. 

 

 Taryfa opłat lotniskowych dla portu lotniczego Kraków-Balice – nowa taryfa weszła w życie 

w dniu 1 czerwca 2013 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym ULC z 2013 r. poz. 66 

Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/66/akt.pdf, po wcześniejszym nakazaniu 

zmiany taryfy przez Prezesa Urzędu decyzją nr ULC-LER-3/4121-0009/04/13. 

 

W odniesieniu do dwóch z ww. zmian taryf, dla lotniska Warszawa/Modlin oraz Bydgoszcz-

Szwederowo, Prezes Urzędu poinformował o wszczęciu postępowania w zakresie nakazania zmiany 

taryfy. Niemniej jednak przed wydaniem decyzji nakazującej zmianę taryfy, zarządzający tymi 

lotniskami z własnej inicjatywy zmienili taryfy opłat lotniskowych, zapewniając tym samym zgodność 

przedłożonych taryf opłat lotniskowych z przepisami prawa. W konsekwencji wszczęte przez Prezesa 

Urzędu postępowania w sprawie nakazania zmiany zostały umorzone.  

 

 Taryfa opłat lotniskowych dla portu lotniczego Warszawa/Modlin, która weszła w życie w 

dniu 17 grudnia 2013 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym ULC z 2013 r. poz. 114 

i poz. 118 

Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/114/akt.pdf;   

http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/118/akt.pdf   

Decyzja umarzające postępowanie nr ULC-LER-3/4121-0029/06/13. 

 

 Taryfa opłat lotniskowych dla portu lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo, która weszła w życie 

w dniu 31 grudnia 2013 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym ULC z 2013 r. poz. 

116 

http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/118/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/118/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/114/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/114/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/117/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/117/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/116/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/116/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/77/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/77/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/66/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/66/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/66/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/114/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/118/akt.pdf
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Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/116/akt.pdf  

Decyzja umarzająca postepowanie nr ULC-LER-3/4121-0026/05/13. 

 

Przeprowadzona przez Prezesa Urzędu analiza przedłożonych taryf opłat lotniskowych dla 

lotniska Wrocław-Strachowice oraz Poznań-Ławica nie wykazała niezgodności z obowiązującymi 

przepisami, a w konsekwencji nie wszczęto postępowań w sprawie nakazania zmiany tychże taryf. 

Zmienione taryfy weszły więc w życie, w terminach określonych przez zarządzających tymi 

lotniskami. Do taryf tych należą: 

 

 Taryfa opłat lotniskowych dla portu lotniczego Wrocław-Strachowice, która, weszła w życie 

w dniu 1 sierpnia 2013 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym ULC z 2013 r. poz. 77 

Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/77/akt.pdf  

 

 Taryfa opłat lotniskowych dla portu lotniczego Poznań-Ławica, która, weszła w życie w dniu 

31 grudnia 2013 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym ULC z 2013 r. poz. 117 

Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/117/akt.pdf  

 
 

Skargi 
 

W 2013 r. do Prezesa Urzędu nie wpłynęły żadne skargi podmiotów rynkowych dotyczące 

opłat lotniskowych. 
 

 

Zmiany prawa 
 

W 2013 r. dokonano ważnych zmian prawa mających istotny wpływ na procedurę ustalania 

opłat lotniskowych.  

Z dniem 25 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych 

określające szczegółowe wymagania dotyczące ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych (Dz. U. 

2013, poz. 114).  

Jednocześnie w dniu 12 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o 

zmianie ustawy – Prawo lotnicze (Dz. U. 2013, poz. 134). W jej ramach, poprzez obszerną 

modyfikację zapisów art. 75-78, bardziej szczegółowo uregulowano proces konsultowania, ustalania 

oraz nadzoru nad opłatami lotniskowymi.  

Wejście w życie ww. aktów prawnych przyczyniło się do całkowitego implementowania 

dyrektywy 2009/12/WE do porządku prawnego RP.  

Ponadto w 2013 r. rozpoczęto prace nad nowym rozporządzeniem wykonawczym do 

zmienionej ustawy Prawo lotnicze regulującym kwestie związane z opłatami lotniskowymi 

(rozporządzenie wydawane na podstawie art. 77j ustawy Prawo lotnicze). W dniu 13 sierpnia 2013 r. 

projekt tego rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych. 
 

 

Opłaty za nadzór 
 

W 2013 r. nie była ustanowiona opłata za nadzór Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad 

opłatami lotniskowymi w Polsce. 

 

 

 

http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/116/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/77/akt.pdf
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/117/akt.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/114/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/114/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/134/1

