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I. Cel projektu aktu prawnego 

Ogólnym celem projektu jest poprawa skuteczności i ogólnej jakości usług obsługi naziemnej 
dla użytkowników (przewoźników lotniczych) i użytkowników końcowych (pasażerów i 
spedytorów) w portach lotniczych UE, jak również zharmonizowanie wymagań w tym 
obszarze. 

Cele szczegółowe są następujące: 

1) zapewnienie przewoźnikom lotniczym większej możliwości wyboru w zakresie 
obsługi naziemnej w portach lotniczych UE; 

2) ujednolicenie i sprecyzowanie krajowych warunków administracyjnych dotyczących 
wejścia na rynek (zatwierdzenia); 

3) zapewnienie równych szans na poziomie portów lotniczych dla przedsiębiorstw 
świadczących usługi obsługi naziemnej działających zgodnie z różnymi reżimami 
prawnymi; 

4) zapewnienie standardów jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez podmioty 
świadczące usługi obsługi naziemnej; 

5) zwiększenie koordynacji między operatorami usług obsługi naziemnej w portach 
lotniczych (zarządzający portami lotniczymi, jako koordynatorzy naziemni w sieci 
lotniczej UE w ramach podejścia „od drzwi do drzwi”); 

6) wyjaśnienie ram prawnych dotyczących szkolenia i transferu personelu. 

II.  Stanowisko RP  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z ogólnymi założeniami projektu rozporządzenia.  

Prowadzenie prac nad rozporządzeniem unijnym w sprawie obsługi naziemnej: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z założeniem, że aktualnie obowiązująca 
dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług 
obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. L 272 z 25.10.1996, str. 36) nie 
spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich 
elementów łańcucha lotniczego z korzyścią dla całego systemu lotniczego (podejście „gate to 
gate”). Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę rewizji w/w przepisów i 
prowadzenia dalszych prac nad projektem rozporządzenia w sprawie obsługi naziemnej. Akt 
ten powinien stwarzać ramy prawne dla wzrostu konkurencyjności w sektorze obsługi 
naziemnej przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz bezpieczeństwa 
świadczonych usług.  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stoi jednak na stanowisku, że w toku prac należy szczególną 
uwagę zwrócić na fakt, aby nadmierny nacisk na ustalenie zasad dotyczących standardów 
jakości nie spowodował jednocześnie problemu w zakresie dostępnej w portach lotniczych 
powierzchni oraz przepustowości. Jednocześnie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie 
zauważyć, że część przepisów znajdujących się w projekcie rozporządzenia nie pozwala na 
ich bezpośrednie zastosowanie i będzie wymagać podjęcia działań implementacyjnych. 
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Prace nad projektem rozporządzenia winny prowadzić do takiej ostatecznej formy tego aktu 
prawnego, aby nie rodził on nadmiernych obciążeń zarówno dla podmiotów działających na 
rynku obsługi naziemnej, jak i kosztów administracyjnych oraz dla krajowego nadzoru. 

Pełne otwarcie rynku własnej obsługi naziemnej i zwiększenie do trzech minimalnej liczby 
operatorów usług w przypadku dużych portów lotniczych:  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę, mającą na celu zapewnienie każdemu 
użytkownikowi portu lotniczego możliwość wykonywania własnej obsługi naziemnej. Dla 
zapewnienia skutecznego funkcjonowania tego rozwiązania, uprawnieniom użytkownika 
portu lotniczego powinien towarzyszyć odpowiedni obowiązek zarządzającego w zakresie 
udostępnienia takiemu użytkownikowi pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na lotnisku 
w celu umożliwienia wykonania własnej obsługi naziemnej, przy precyzyjnym określeniu 
przesłanek prawnych warunkujących powstanie takiego obowiązku, skutków prawnych 
niewykonania takiego obowiązku oraz wyjątków od tej zasady wynikających tylko i 
wyłącznie z przesłanek wskazanych w przepisach rozporządzenia.  

Dostęp do rynku obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę swobodnego dostępu do rynku obsługi 
naziemnej. Ważne jest jednak precyzyjne określenie, co oznacza pojęcie „swobodny dostęp 
do rynku świadczenia obsługi naziemnej” i jakie zachowania stanowią jego naruszenie oraz 
wskazanie konsekwencji tych naruszeń. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje również na 
potrzebę precyzyjnego uregulowania wyjątków od zasady swobodnego dostępu do rynku 
świadczenia obsługi naziemnej. W szczególności powinny zostać określone przesłanki 
prawne i tryb zastosowania przez państwo członkowskie instytucji wprowadzenia 
„ograniczonej liczby agentów autoryzowanych w tzw. kategoriach wrażliwych” (określenie 
sytuacji, w których wprowadzenie państwo członkowskie może skorzystać z instytucji 
ograniczenia liczby agentów autoryzowanych w kategoriach wrażliwych oraz narzędzi 
prawnych może w takiej sytuacji użyć). W przypadku natomiast zastosowania przez państwo 
członkowskie instytucji „czasowych ograniczeń”, ze względu na szczególne ograniczenia 
dostępności powierzchni lub przepustowości w porcie lotniczym, wynikające w szczególności 
z zatłoczenia i wskaźnika wykorzystania powierzchni, które uniemożliwiają otwarcie rynku 
lub wprowadzenie własnej obsługi naziemnej w stopniu przewidzianym w niniejszym 
projekcie rozporządzenia, istotne jest wskazanie kryteriów pozwalających na ocenę, czy 
zaistniały przesłanki uzasadniające wprowadzenie ograniczeń czasowych. Ważne jest też 
uregulowanie konsekwencji wprowadzenia takich ograniczeń, które mogą pojawić się 
zarówno na płaszczyźnie administracyjnoprawnej, jak i cywilnoprawnej.  

Wzajemne uznawanie zatwierdzeń przy zastosowaniu zharmonizowanych wymogów oraz 
funkcje i obowiązki organów administracji, w tym niezależnego organu nadzorującego: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę prowadzenia dalszych prac nad projektem 
aktu prawnego w zakresie obsługi naziemnej, który realizowałby potrzebę wzrostu 
konkurencyjności w sektorze obsługi naziemnej, przy jednoczesnym zachowaniu standardów 
oraz jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Nadzór ze strony władz publicznych 
służyć powinien zachowaniu standardów i jakości świadczonych usług przez unijnego 
przedsiębiorcę, zaś zatwierdzenie wydane przez organ administracji publicznej państwa 
członkowskiego stanowić powinno gwarancję zdolności przedsiębiorcy do bezpiecznego i 
pewnego wykonywania obsługi naziemnej na terytorium Unii Europejskiej. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku potrzeby prowadzenia efektywnego nadzoru 
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administracyjnego nad bezpiecznym i pewnym wykonywaniem obsługi naziemnej przez 
zatwierdzone podmioty, przy precyzyjnym wskazaniu w rozporządzeniu zakresu tego nadzoru 
oraz przyznaniu narzędzi prawnych gwarantujących skuteczne jego wykonywanie. 

Wyjaśnienia wymagają ponadto funkcje, jakie będzie pełniło państwo członkowskie i jego 
organy, w szczególności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem rynku usług obsługi 
naziemnej, czy roli, jaką będzie pełniło w procedurze przetargowej związanej z wyborem 
podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej. W szczególności wątpliwości dotyczą 
możliwości przejęcia przez państwo członkowskie procedury wyboru drugiego podmiotu 
świadczącego usługi obsługi naziemnej w przypadku, gdy na rynku pozostanie jeden podmiot, 
jak również obowiązku regulowania cen usług obsługi naziemnej, do czasu, gdy na rynku nie 
pojawi się drugi podmiot.  

Powyższe zapisy mogą powodować nie tylko duże obciążenie administracyjne dla organów 
administracji państwowej, w szczególności na rynkach młodych cechujących się jeszcze 
niskim poziomem konkurencji, ale także dają zbyt dużą swobodę do ingerowania państw 
członkowskich w rynek obsługi naziemnej. Dlatego też działania wskazane w rozporządzeniu, 
w szczególności te mające na celu regulowanie funkcjonowania rynku powinny zostać 
doprecyzowane, ograniczone do niezbędnego minimum i ujednolicone na poziomie 
wspólnotowym, jako że poszczególne państwa w swoich systemach prawnych mogą posiadać 
różne procedury, lub narzędzia w tym zakresie. 

Doprecyzowania wymaga, czym jest właściwy organ niezależny od zarządzającego portem 
lotniczym, który powinien być organizatorem konkursu, gdy zarządzający wykonuje usługi 
obsługi naziemnej, lub gdy jest zaangażowany w takie przedsiębiorstwo (w tym posiada 
bezpośrednią i pośrednią kontrolę nad tym podmiotem). Zasadnym jest także 
doprecyzowanie, że taki organ powinien być także niezależny od użytkownika portu 
lotniczego, gdy ten wykonuje usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich i na własny 
rachunek.  

 

Procedura przetargowa: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę, żeby w sytuacji ograniczonej liczby 
agentów świadczących obsługę naziemną w porcie lotniczym, podmioty świadczące tę 
obsługę wybierane były – co do zasady - w drodze konkursowej, przy jednolicie określonych 
zasadach postępowania konkursowego i wydłużonym do 10 lat okresie, na który wybierany 
jest agent obsługi naziemnej. Dodatkowej dyskusji wymagać jednak będą poszczególne 
propozycje zapisów, w szczególności, kwestia procedury odwoławczej od udzielonego 
upoważnienia oraz podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia postępowania 
odwoławczego. 

Podwykonawstwo: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera – co do zasady – inicjatywę zakazania zlecania 
dalszego podwykonawstwa przez podwykonawców.  

Wymogi finansowe: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ogólnie popiera inicjatywę zharmonizowania i 
doprecyzowania przepisów regulujących warunki świadczenia usług obsługi naziemnej.  W 
sytuacji przyjęcia wspólnych zasad zatwierdzania podmiotów uprawnionych do świadczenia 
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tych usług, zasadnym jest, zgodnie z wnioskiem Komisji, określenie w ich ramach ogólnych 
warunków finansowych, które spełnić musi przedsiębiorstwo starające się o takie 
zatwierdzenie oraz przedsiębiorstwo już posiadające stosowne zatwierdzenie w ramach 
bieżącego nadzoru. Niemniej jednak, zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zasadnym 
jest zapewnienie, aby wymogi te ograniczały się do niezbędnych dla zapewnienia 
odpowiedniej gwarancji ciągłości i jakości usług i nie stwarzały nadmiernych i 
nieuzasadnionych barier wejścia na rynek. Ponadto, niezbędnym jest zapewnienie, aby 
wymogi nie ograniczały wejścia na rynek przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 
gospodarczą, co jest szczególnie ważne dla takich państw jak Polska, gdzie rynek transportu 
lotniczego szybko się rozwija.  

Scentralizowana infrastruktura: 

Kierunkowo Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę doprecyzowania wymogów 
dotyczących infrastruktury scentralizowanej i urządzeń oraz opłat pobieranych za dostęp do 
nich na poziomie UE. Jednocześnie jednak, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż 
proponowana przez Komisję harmonizacja zasad dotyczących opłat za infrastrukturę 
scentralizowaną z przepisami dotyczącymi opłat lotniskowych, szczególnie w odniesieniu do 
portów lotniczych obsługujących rocznie poniżej 5 mln pasażerów, wymaga bliższej analizy, 
w szczególności w kontekście unikania nakładania nieuzasadnionych obciążeń na podmioty 
rynku oraz możliwych kosztów i korzyści płynących z takiej harmonizacji, także w świetle 
różnych zakresów podmiotowych stosowania tych przepisów. Nowe przepisy nie powinny 
skutkować ponadto nieuzasadnionym wzrostem biurokracji i kosztów administracyjnych po 
stronie państw członkowskich. 

Rozdzielność księgowa: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera wprowadzenie zakazu subsydiowania działalności 
handlingowej z przychodów z działalności lotniczej w zakresie zarządzania lotniskiem, przy 
jednoczesnym dopuszczeniu możliwości wykorzystania przychodów z działalności 
komercyjnej, jednakże dalszego przeanalizowania wymaga rozszerzenie rozdzielenia 
finansowego również o kryteria funkcjonalne i decyzyjne.  

Koordynacja działań w portach lotniczych. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie odnosi się do zwiększenia koordynacji działań w 
portach lotniczych, jako że w praktyce może doprowadzić do zwiększenia efektywności, 
jakości i bezpieczeństwa usług obsługi naziemnej zapewnianych w portach loniczych.   
Jednocześnie doprecyzowania wymaga kwestia dotycząca stosowania CDM w portach 
lotniczych, w szczególności czy dotyczy ona obowiązku wprowadzania CDM w przypadku 
portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat 
wynosiła nie mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku rocznie, czy też dotyczy 
włączenia procesów w zakresie obsługi naziemnej do CDM, w przypadku jeżeli zarzadzający 
wprowadził takie rozwiązanie. O ile implementacja przedsięwzieć oraz procedur z zakresu 
koordynacji podejmowanych decyzji i działań powinna pozytywnie wpływać na jakość, 
efektywność i bezpieczeństwo świadczonych usług, to także pociaga za sobą koszty, 
natomiast precyzyjne wskazanie wspólnych wymogów powinno zapewnić spójność i 
efektywność wprowadzenia tego rozwiązania w portach lotniczych UE.  
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Załącznik do Dyrektywy 96/67/WE: 

W opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w toku prac nad projektem rozporządzenia należy 
rozważyć weryfikację treści załącznika do Dyrektywy 96/67/WE, który znajdzie się również 
w rozporządzeniu, z uwagi na pojawiające się na przestrzeni lat stosowania dyrektywy 
wątpliwości, co do zakresów poszczególnych kategorii usług obsługi naziemnej określonych 
w załączniku (np. Kategoria 8). 

Koszty wprowadzenia w życie przedmiotowej regulacji będą możliwe do oszacowania 
dopiero po wypracowaniu ostatecznego kształtu rozporządzenia. Dlatego też należy 
podkreślić, iż projektowane rozwiązania mogą zyskać ostateczną akceptację Rządu RP, gdy 
będą znane wszystkie skutki finansowe. 

III.  Uzasadnienie stanowiska RP 

Urząd Lotnictwa Cywilnego od wielu lat sygnalizował potrzebę rewizji europejskich 
uregulowań dotyczących obsługi naziemnej w portach lotniczych, bazując na własnych 
doświadczeniach wynikających ze stosowania tych przepisów i regulacji tego rynku. 

Opracowanie nowego aktu prawnego zapewni podstawę dla wzrostu konkurencyjności w 
sektorze obsługi naziemnej, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości oraz 
bezpieczeństwa świadczonych usług. 

Pełne otwarcie rynku własnej obsługi naziemnej i zwiększenie do trzech minimalnej liczby 
operatorów usług w przypadku dużych portów lotniczych:  

Dyrektywa 96/67/WE umożliwia państwom członkowskim ograniczenie własnej obsługi 
naziemnej lub obsługi naziemnej wykonywanej przez osoby trzecie do minimum dwóch 
usługodawców w odniesieniu do czterech kategorii usług. W związku z powyższym, w 
niektórych portach lotniczych przewoźnicy lotniczy (co dotyczy również przewoźników 
polskich operujących do takich portów lotniczych) mają ograniczony wybór pomiędzy 
dwoma usługodawcami dla każdej z takich usług i nie zawsze są uprawnieni do wykonywania 
własnej obsługi naziemnej. Każdy użytkownik portu lotniczego powinien być uprawniony do 
wykonywania własnej obsługi naziemnej. Jednocześnie, dla zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania tego rozwiązania, uprawnieniom użytkownika portu lotniczego powinien 
towarzyszyć odpowiedni obowiązek zarządzającego w zakresie udostępnienia takiemu 
użytkownikowi pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na lotnisku w celu umożliwienia 
wykonania własnej obsługi naziemnej, przy precyzyjnym określeniu przesłanek prawnych 
warunkujących powstanie takiego obowiązku , skutków prawnych niewykonania takiego 
obowiązku oraz wyjątków od tej zasady wynikających z przesłanek wyraźnie wskazanych w 
rozporządzeniu.  

Dostęp do rynku obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich: 

Projekt rozporządzenia bazuje na zasadzie swobodnego dostępu do rynku obsługi naziemnej, 
który służy wzrostowi konkurencyjności. Dotychczasowa praktyka stosowania dyrektywy 
handlingowej wskazuje, że wzrost konkurencyjności nie zawsze przekłada się na jakość oraz 
bezpieczeństwo i w związku z tym w rozporządzeniu wprowadzono regulacje - mające służyć 
promocji bezpieczeństwa i jakości - jako wyjątki od zasady swobodnego dostępu do rynku 
obsługi naziemnej w postaci ograniczeń oraz instytucję zatwierdzania podmiotów 
uprawnionych do świadczenia obsługi naziemnej wraz z towarzyszącym jej nadzorem 
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adminstracyjnym.W konsekwencji, projektowany akt prawny ma stworzyć jednolite ramy 
prawne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów łańcucha 
lotniczego z korzyścią dla całego systemu lotniczego (podejście „gate to gate”) we 
wszystkich portach lotniczych Unii Europejskiej. 

 

Wzajemne uznawanie zatwierdzeń przy zastosowaniu zharmonizowanych wymogów: 

Trzy czwarte państw członkowskich stosuje własne systemy zatwierdzania, co skutkuje 
występowaniem wielu różnych wymogów administracyjnych, które muszą być spełnione 
przez przedsiębiorstwa świadczące usługi obsługi naziemnej i użytkowników portów 
lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną na terenie UE. Wzajemne uznawanie 
zatwierdzeń krajowych przy zastosowaniu zharmonizowanych wymogów zmniejszy koszty 
administracyjne ponoszone przez operatorów i zredukuje bariery administracyjne utrudniające 
wejście na rynek. 

Procedura przetargowa: 

Obecny maksymalny okres siedmiu lat, na jaki wybierany jest operator ograniczonych usług 
obsługi naziemnej, jest postrzegany jako zbyt krótki, w szczególności na potrzeby amortyzacji 
sprzętu do obsługi naziemnej. Wniosek przewiduje wydłużenie tego okresu do maksymalnie 
dziesięciu lat. 

Wniosek zawiera dalsze specyfikacje dotyczące szczegółów procedury wybierania 
operatorów usług ograniczonych, tak aby zapewnić jednolite stosowanie i zagwarantować, 
aby wybrane przedsiębiorstwa były rzeczywiście tymi podmiotami, które najlepiej nadają się 
do wykonywania usług obsługi naziemnej. 

W procesie wybierania operatorów ograniczonych usług obsługi naziemnej należy 
skonsultować się z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego. Wniosek określa przepisy 
dotyczące regulaminu wewnętrznego Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego, tak aby 
uniknąć konfliktu interesów w przypadku przewoźników lotniczych, którzy wykonują 
również usługi obsługi naziemnej. 

Dodatkowej dyskusji wymagać jednak będą poszczególne propozycje zapisów, w 
szczególności, kwestia procedury odwoławczej od udzielonego upoważnienia oraz podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia postępowania odwoławczego, których to kwestii projekt 
rozporządzenia nie dotyka. 

Podwykonawstwo: 

Chociaż podwykonawstwo umożliwia operatorom usług obsługi naziemnej zwiększenie 
niezbędnej czasami elastyczności, to podwykonawstwo i podwykonawstwo kaskadowe mogą 
również prowadzić do ograniczeń przepustowości i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. 

Wniosek zawiera wyraźne zasady dotyczące podwykonawstwa, zezwalające operatorom 
usług obsługi naziemnej na podzlecanie usług, ale ograniczające podzlecanie usług przez 
porty lotnicze i przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną tylko do 
sytuacji, w których występuje siła wyższa, jednocześnie zakazując podwykonawstwa 
kaskadowego.  
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Istotne w tej sytuacji wydaje się przedyskutowanie kwestii wyjątków od zakazu 
podwykonawstwa w postaci nieoczekiwanych zdarzeń, niebędących jednocześnie „vis 
major”.  

 

Wymogi finansowe: 

Uwzględnienie, w ramach zharmonizowanych kryteriów zatwierdzania agentów obsługi 
naziemnej, aspektów finansowych ograniczy dostęp do rynku świadczenia usług obsługi 
naziemnej podmiotom o wątpliwej sytuacji finansowej i tym samym, prowadzić może do 
większej stabilności rynku i odpowiedniej jakości usług. Ograniczenie tych wymogów do 
niezbędnego minimum jest konieczne dla uniknięcia nieuzasadnionych barier wejścia na 
rynek, a tym samym kosztów podjęcia i prowadzenia działalności. W przypadku polskiego 
rynku obsługi naziemnej, który podobnie jak cały rynek transportu lotniczego ulega 
dynamicznemu rozwojowi, częstym zajwiskiem jest podejmowanie działalości przez 
podmioty nowe, w tym krajowe. Nowe przepisy nie powinny uniemożliwiać takim 
podmiotom wejścia na rynek i promować jedynie podmioty działające od pewnego czasu, 
gdyż w praktyce może to ograniczyć konkurencję. 

Scentralizowana infrastruktura: 

Nadmiernie rozbudowane wymogi prowadzić mogą do wzrostu kosztów prowadzenia 
działalności, a tym samym ograniczać rozwój rynku. Wszelkie wprowadzanie nowych lub 
zaostrzonych wymogów musi być uzasadnione korzyściami płynącymi z ich wprowadzenia. 
Należy przy tym wskazać, iż kwotowo opłaty za scentralizowaną infrastrukturę są znacznie 
niższe niż opłaty lotniskowe, dlatego wprowadzanie analogicznych wymogów i dodatkowo 
rozszerzanie podmiotowego zakresu ich stosowania wymaga analizy, gdyż nie wydaje się w 
pełni uzasadnione. 

Rozdzielność księgowa: 

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zakazu subsydiowania działalności handlingowej z 
przychodów z działalności lotniczej w zakresie zarządzania lotniskiem, przy jednoczesnym 
dopuszczeniu możliwości wykorzystania przychodów z działalności komercyjnej, wzmocni 
równą konkurencję na rynku obsługi naziemnej. Jednak w toku prac nad projektem należy 
rozważyć, czy konieczne jest zwiększenie separacji w odniesieniu do zarządzających 
lotniskami również w zakresie organizacyjnym (z uwagi na dodatkowe koszty dla 
zarządzających). 

Umożliwienie państwom członkowskim nałożenia obowiązku przejmowania pracowników z 
takimi samymi warunkami w przypadku procedury przetargowej: 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma wątpliwości co do tej części projektu, ze względu na brak 
przekonywujących argumentów do interwencji regulacyjnej ustawodawcy unijnego w kwestie 
związane z ingerencją w zatrudnianie, w sytuacji gdy państwo członkowksie może to 
uregulować we własnym zakresie,wyrażając jednocześnie nadzieję na ich rozwianie w toku 
dalszych prac nad projektem 
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1. Ocena skutków prawnych  

W przypadku przyjęcia przez Radę i PE przepisów projektu rozporządzenia w sprawie 
usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylającego dyrektywę Rady 
96/67/WE, konieczne będzie jego skorelowanie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego w zakresie obsługi naziemnej. Dotyczy to w szczególności: 

– ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze, 
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi 

naziemnej w portach lotniczych, 
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym. 

 

2. Ocena skutków społecznych  

Projekt ma na celu zapewnienie pełnej równowagi między skutkami społecznymi a 
ekonomicznymi. Projekt zakłada pełne otwarcie rynku własnej obsługi naziemnej i zwiększa 
do co najmniej 3 liczbę operatorów usług obsługi naziemnej podlegających ograniczeniom w 
zakresie obsługi naziemnej wykonywanej przez osoby trzecie w dużych portach lotniczych. 
Dalsze środki to wzajemne uznawanie zatwierdzeń i zharmonizowane kryteria przetargów, 
lepsze zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą, prawne rozdzielenie zarządzających 
portami lotniczymi i dłuższy czas trwania upoważnień. Projekt zawiera również nowe 
wymogi w zakresie podwykonawstwa, określenie roli zarządzających portami lotnicyzmi w 
ogólnej działalności (wraz z możliwymi wymogami minimalnymi) oraz obowiązki w zakresie 
sprawozdawczości w zakresie wyników działalności. Uwzględnia również minimalne 
wymogi w zakresie szkoleń oraz uprawnienia państw członkowskich do wdrożenia transferu 
pracowników na tych samych warunkach dla usług o ograniczonym dostępie. Wszystkie te 
rozwiązania mają na celu podniesienie jakości oferowanych usług, które powinny być 
obiektywnie odczuwalne przez adresatów tych usług (przewoźnicy lotniczy) oraz przez 
pasażerów.  

 

3. Ocena skutków gospodarczych  

Projektowane rozporządzenie zdeterminuje priorytety działania podmiotów związanych z 
rynkiem obsługi naziemnej we wszystkich państwach członkowskich na najbliższe lata. 
Realizacja postanowień przedmiotowego rozporządzenia pozwoli na zwiększenie 
konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu standardów i jakości oferowanych usług. 
To z kolei przyczyni się do szybszego rozwoju rynku obsługi naziemnej w UE.  

 

4. Ocena skutków finansowych  

Projekt rozporządzenia wzmacnia nadzór organów państwowych nad działalnością w zakresie 
obsługi naziemnej, co wymaga zwiększonej pracy po stronie odpowiednich organów 
administracji państwowej. W konsekwencji, przyjęcie rozporządzenia w proponowanej wersji 
może spowodować wzrost wydatków budżetu państwa na finansowanie administracji 
zajmującej się tym zakresem zadań. Jednakże koszty będą możliwe do oszacowania po 
wypracowaniu ostatecznego kształtu rozporządzenia.  
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Dodatkowe wymogi nakładane na zarządzających lotniskami lub agentów obsługi naziemnej 
mogą prowadzić do niewielkiego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez te 
podmioty, a także wzrost finansowych barier wejścia na rynek. Jednocześnie wprowadzanie 
wspólnych wymogów administracyjnych na całym obszarze UE powinno zaowocować 
ograniczeniem barier administracyjnych dla podmiotów wykonujących usługi obsługi 
naziemnej. W toku prac nad projektem należy rozważyć, czy zwiększenie separacji w 
odniesieniu do zarządzających lotniskami również w zakresie organizacyjnym jest konieczne 
i czy nie przyniesie nadmiernych kosztów dla zarządzających. 

IV.  Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą 
pomocniczości 

Cele projektu nie mogą być w wystarczający sposób osiągnięte przez państwa członkowskie, 
ponieważ przewoźnicy lotniczy działają na jednolitym rynku lotniczym, a operatorzy usług 
obsługi naziemnej również działają na rynku europejskim lub międzynarodowym. Ramy 
prawne dla usług obsługi naziemnej nie mogą być określone na niższym szczeblu. Wszelkie 
indywidualne działania na szczeblu państw członkowskich mogłyby zakłócić funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. 

Działania na szczeblu UE pozwalają na lepsze osiągnięcie celów projektu. Europejskie zasady 
dotyczące usług obsługi naziemnej stanowią niezbędne uzupełnienie europejskich przepisów 
stanowiących podstawę rynku wewnętrznego w sektorze lotnictwa, ponieważ sprawiedliwy, 
przejrzysty i niedyskryminacyjny system świadczenia usług obsługi naziemnej jest niezbędny 
do osiągnięcia skutecznych, wysokiej jakości usług obsługi naziemnej, które pełnią kluczową 
rolę w łańcuchu transportu lotniczego. 

Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości. 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
tel. 22 630-18-20 
 


