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Wstęp  
 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w 
sprawach lotnictwa cywilnego. Odpowiada m.in. za przyznawanie koncesji na przewóz lotniczy to 
jest uprawnień umożliwiających przedsiębiorcom wykonywanie przewozów lotniczych, a także za 
nadzór nad posiadaczami koncesji.  
 
Celem niniejszego opracowania jest opisanie procesu uzyskania, nadzoru i zawieszenia koncesji 
na przewóz lotniczy przez spółki OLT Express Regional sp. z o.o. oraz OLT Express Poland 
sp. z o.o.  
 
W celu wskazania konkretnych działań odnoszących do ww. przewoźników jest również niezbędne  
przybli żenie zasad i regulacji określających proces przyznania bądź odmowy przyznania 
wydawanych przez Prezesa Urzędu koncesji przewoźnika lotniczego, ich zawieszenia, 
cofnięcia, udzielenia tymczasowej koncesji oraz nadzoru nad koncesjonariuszami i 
wykonywaniem przez nich obowiązków.  
Stąd też Działy VI i VII - dotycz ące przewoźników z grupy OLT – zostały poprzedzone 
Działami II-V opisuj ącymi obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
 
Chcąc przedstawić pełen obszar nadzoru Prezesa ULC nad w/w przewoźnikami, w osobnym dziale 
niniejszego dokumentu (Dział X) umieszczono również syntetyczne informacje z zakresu 
certyfikacji, techniki lotniczej, ochrony lotnictwa cywilnego oraz ochrony praw pasażerów.  
 
Ostatni Dział XII niniejszego dokumentu obejmuje kopie decyzji ilustrujących opisane wcześniej 
procesy nadzoru Prezesa Urzędu (ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych część 
danych wrażliwych osób fizycznych została usunięta).  
 
Niniejszy dokument uwzględnia także wszelkie informacje udzielane przez Prezesa ULC w 
ramach odpowiedzi na interpelacje poselskie dotyczące działalności spółek Grupy OLT. 

 
W omawianym okresie (2011-2012) sprawowania nadzoru nad przewoźnikami z grupy OLT 
członkami kierownictwa ULC byli: 
- Grzegorz Kruszyński – Prezes Urzędu, 
- Tomasz Kądziołka – p.o. Prezesa Urzędu, 
- Zbigniew Mączka – Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego (odpowiedzialny za sprawy z 
zakresu rynku transportu lotniczego), 
- Grzegorz Mroczek – Dyrektor Generalny. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Strona 6 z 173 
 

Dział I 
 
Wprowadzenie 
 
1. Informacje ogólne  
 
Prezes ULC w ramach swoich kompetencji wydaje koncesje uprawniające do podjęcia i 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Uzyskanie i utrzymanie 
koncesji uzależnione jest od spełnienia szeregu opisanych poniżej wymogów określonych w 
przepisach unijnych oraz krajowych. Podkreślić można, że wszystkie główne wymagania wynikają 
wprost z prawodawstwa UE i dotyczą każdego przewoźnika lotniczego z krajów Unii Europejskiej. 
 
Proces wydawania i nadzorowania koncesji odbywa się w Polsce na podstawie obowiązujących 
przepisów krajowych oraz unijnych, a w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – dodatkowo zgodnie z 
zasadami certyfikowanego w roku 2011 Systemu Zarządzania Jakością (zgodnego z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2009).   
 
2. Podstawy prawne 
 
Zasadnicze znaczenie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z 
dnia 24 września 2008 r. – w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na 
terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10. 2008, str.3) – zwane dalej rozporządzeniem 
1008/2008. W zakresie wymogów ubezpieczeniowych obowiązują postanowienia Rozporządzenia 
Rady (EWG) Nr 785/2004/EWG z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. 
Urz. UE L 138 z dnia 30 kwietnia  2004 r. z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem 
785/2004; 
Równolegle mają zastosowanie przepisy krajowe, w szczególności: 
1) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, 
poz. 1447, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej; 
2) ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012, poz. 933, 951) – zwana dalej 
ustawą Prawo lotnicze; 
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 
98, poz. 1071, z późn. zm.) – zwana dalej KPA. 
Dodatkowo, należy wskazać, że do momentu akcesji Polski do UE obowiązywało rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest 
obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1840). Jednakże, 
obowiązek przedstawiania tych informacji i dokumentów wynika również z rozporządzenia 
1008/2008 (a wcześniej rozporządzenia 2407/92) wprost obowiązującego w Polsce. Obecne prace 
legislacyjne nad wydaniem przez MTBiGM nowego aktu wykonawczego mają na celu jedynie 
wykonanie delegacji ustawowej z ustawy Prawo lotnicze i nie wprowadzą odmiennych wymogów 
wobec przedsiębiorców w tym zakresie. 
 
3. Definicje  
 
1) „certyfikat przewo źnika lotniczego (AOC)” oznacza certyfikat wydany przedsiębiorstwu, 
potwierdzający, że przewoźnik ten posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne, pozwalające 
zapewnić bezpieczeństwo operacji określonych w certyfikacie, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa wspólnotowego lub krajowego; 
2) „główne miejsce prowadzenia działalności” oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową 
wspólnotowego przewoźnika lotniczego w państwie członkowskim, w którym wykonywane są 
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główne czynności finansowe i prowadzona jest kontrola działalności wspólnotowego przewoźnika 
lotniczego, w tym zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu; 
3) „koncesja” oznacza uprawnienie przyznane przedsiębiorstwu przez właściwy organ wydający 
koncesję i umożliwiające mu wykonywanie przewozów lotniczych na warunkach określonych w 
koncesji; 
4) „lot lokalny” oznacza lot nie obejmujący przewozu pasażerów, ładunków lub poczty pomiędzy 
różnymi portami lotniczymi lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania; 
5) „MTOM ” oznacza maksymalną masę startową statku powietrznego; 
6) „plan gospodarczy” oznacza szczegółowy opis planowanej działalności handlowej przewoźnika 
lotniczego w danym okresie, w szczególności uwzględniający spodziewany rozwój rynku i 
planowane inwestycje, w tym skutki finansowe i gospodarcze tej działalności; 
7) „przedsiębiorstwo” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, nastawioną lub nie nastawioną 
na osiągnięcie zysku, lub oficjalny organ posiadający osobowość prawną lub jej nie posiadający;  
8) „przewóz lotniczy” oznacza lot albo serię lotów, podczas których przewozi się pasażerów, 
ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu; 
9) „POK” oznacza Punkt Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 
10) „przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo posiadające ważną koncesję lub równoważny 
dokument; 
11) „regularny przewóz lotniczy” oznacza serię lotów posiadających wszystkie wymienione 
poniżej cechy: 
a) w każdym locie miejsca lub pojemność w zakresie transportu ładunków lub poczty dostępne są w 
publicznej sprzedaży indywidualnej (bezpośrednio u przewoźnika lotniczego albo u jego 
upoważnionych agentów), 
b) każdy lot wykonywany jest tak, aby obsługiwać ruch lotniczy między co najmniej dwoma tymi 
samymi portami lotniczymi: 
-  zgodnie z opublikowanym rozkładem lotów, albo 
- w lotach o takiej regularności lub częstotliwości, że tworzą one w sposób rozpoznawalny 
systematyczną serię; 
12) „skuteczna kontrola” oznacza związek ustanowiony na mocy praw, umów lub wszelkich 
innych środków, które oddzielnie albo wspólnie i z uwzględnieniem poszanowania danego stanu 
faktycznego lub prawnego przyznają możliwość wywierania bezpośrednio lub pośrednio 
decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności przez: 
a) prawo użytkowania wszystkich lub części aktywów przedsiębiorstwa, 
b) prawa lub umowy, które przyznają decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów 
przedsiębiorstwa lub w inny sposób przyznają decydujący wpływ na prowadzenie działalności 
przez przedsiębiorstwo; 
13) „sprawozdanie zarządcze” oznacza dokładne sprawozdanie dotyczące przychodów i kosztów 
przewoźnika lotniczego w danym okresie, z uwzględnieniem podziału na działalność związaną z 
transportem lotniczym i inne rodzaje działalności, jak również na elementy pieniężne i 
niepieniężne;  
14) „ULC ” oznacza Urząd Lotnictwa Cywilnego; 
15) „umowa leasingu bez załogi” oznacza umowę między przedsiębiorstwami, na mocy której 
statek powietrzny jest eksploatowany na podstawie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) 
leasingobiorcy; 
16) „umowa leasingu z załogą” oznacza umowę między przewoźnikami lotniczymi, na mocy 
której statek powietrzny jest eksploatowany na podstawie certyfikatu przewoźnika lotniczego 
(AOC) leasingodawcy; 
17) „właściwy organ wydający koncesje” oznacza organ państwa członkowskiego uprawniony do 
przyznania, odmowy przyznania, cofnięcia lub zawieszenia koncesji – na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest to Prezes ULC; 
18) „wspólnotowy przewoźnik lotniczy” oznacza przewoźnika lotniczego z ważną koncesją 
(koncesjonariusz) – przyznaną, zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia 1008/2008 przez właściwy 
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organ wydający koncesje, którym to na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 
 
4. Pojęcie koncesji 
 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie przewozów lotniczych wymaga uzyskania koncesji.  Koncesja 
przewoźnika lotniczego udzielana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu, zgodnie z art. 166 
ust. 1 ustawy Prawo lotnicze. 
Należy podkreślić, że każdy podmiot, który złoży wniosek do Prezesa Urzędu o uzyskanie koncesji 
na przewóz lotniczy po spełnieniu warunków uzyska w/w decyzję. Stąd też przyznawanie koncesji 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego nie wiąże się ani z 
uznaniowością państwa w zakresie przyznawania takiej decyzji przedsiębiorcom ani z 
reglamentowaniem liczby koncesjonariuszy.  
Stąd też, w zasadzie decyzja Prezesa ULC przyznająca w tym obszarze uprawnienia jest w istocie 
zezwoleniem/ licencją, co ma odzwierciedlenie w używanym w angielskiej wersji rozporządzenia 
1008/ 2008 słowie „licence”.  
Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe nazewnictwo w/w instytucji (np.: już w ustawie z dnia 
19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej) jako „koncesja” - obecnie obowiązujące 
przepisy, zarówno w obszarze ustawy Prawo lotnicze jak również obecnie obowiązującej ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, posługują się nadal pojęciem „koncesja”. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, żadnemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
we Wspólnocie nie zezwala się na przewóz drogą powietrzną pasażerów, poczty lub ładunku za 
wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu, jeżeli nie została mu przyznana odpowiednia koncesja. 
Wnioskodawca spełniający wymagania Rozdziału II rozporządzenia 1008/2008 uprawniony jest do 
otrzymania koncesji.  
Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1008/2009, Prezes ULC nie przyznaje koncesji ani nie 
utrzymuje ich ważności, w przypadku gdy jakiekolwiek z wymagań Rozdziału II  rozporządzenia  
1008/2008 nie jest spełnione. 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia 1008/2008 bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych 
przepisów prawa wspólnotowego, krajowego lub międzynarodowego, następujące kategorie 
przewozów lotniczych nie podlegają wymogowi posiadania ważnej koncesji: 
1) przewozy lotnicze wykonywane statkiem powietrznym bez napędu silnikowego lub ultralekkim 
statkiem powietrznym o napędzie silnikowym; oraz  
2) loty lokalne. 
W konsekwencji zgodnie z art. 164 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, z obowiązku uzyskania koncesji  
zwolniony jest  przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: 
1) lotów lokalnych; 
2) przewozu lotniczego wykonywanego wyłącznie przy użyciu statków powietrznych 
bezsilnikowych lub o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg. 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia 1008/ 2008 wyróżniamy 4 rodzaje uprawnień objętych 
koncesją przewoźnika lotniczego: 
1) koncesja na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków 
powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc 
pasażerskich; 
2) koncesja na wykonywanie nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków 
powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc 
pasażerskich;  
3) koncesja na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków 
powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej dziesięciu ton lub 
posiadających mniej niż dwadzieścia miejsc pasażerskich;  
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4) koncesja na wykonywanie nieregularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków 
powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej dziesięciu ton lub 
posiadających mniej niż dwadzieścia miejsc pasażerskich.  
 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku zakres uprawnień, w ramach których chciałby 
wykonywać działalność gospodarczą przewozu lotniczego, a następnie po zweryfikowaniu 
przez Prezesa ULC spełniania przez niego wymagań wydawana jest stosowna decyzja 
koncesyjna. 
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Dział II 
 
Procedura przyznawania koncesji przewoźnika lotniczego 
 
1. Ogólne warunki przyznania koncesji przewoźnika lotniczego 
 
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 1008/2008, Prezes ULC przyznaje koncesję przedsiębiorstwu, 
pod warunkiem że:  
1) główne miejsce prowadzenia działalności przez to przedsiębiorstwo znajduje się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) posiada ono ważny certyfikat (AOC) - wydany przez Prezesa ULC; 
3) dysponuje ono co najmniej jednym statkiem powietrznym, którego jest właścicielem lub który 
jest przedmiotem umowy leasingu bez załogi;  
4) jego główną działalność stanowi wykonywanie przewozów lotniczych oddzielnie lub w 
połączeniu z każdą inną działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i 
konserwacją statków powietrznych; 
5) struktura przedsiębiorstwa pozwala Prezesowi ULC na zastosowanie przepisów rozporządzenia  
1008/2008; 
6) państwa członkowskie lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50 procent 
udziałów w przedsiębiorstwie oraz skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących, z wyjątkiem przypadków zgodnych z 
postanowieniami umowy z państwem trzecim, której Wspólnota jest stroną; 
7) spełnia ono warunki finansowe określone w art. 5 rozporządzenia 1008/2008; 
8) spełnia ono wymogi ubezpieczeniowe określone w art. 11 rozporządzenia 1008/2008 oraz w art. 
4 rozporządzenia 785/2004; 
9) spełnia ono wymogi przepisów dotyczących dobrej reputacji zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
1008/2008. 
Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania zatwierdzonego przez Prezesa ULC, 
programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji.  
Podmiot zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przewozów lotniczych (o ile 
nie są to przewozy dla których wykonywania nie jest wymagane posiadanie koncesji) składa do 
Prezesa ULC wniosek o udzielenie koncesji. 
 
2. Wniosek o udzielenie koncesji 
 
2.1. Treść wniosku 
 
Zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, koncesja udzielana jest na wniosek 
zainteresowanego podmiotu.  
Zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze wniosek kierowany do Prezesa ULC o udzielenie 
koncesji powinien zawierać następujące informacje:  
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz główny ośrodek działalności 
przedsiębiorstwa;  
2) numer w rejestrze przedsiębiorców;  
3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej;  
4) inne informacje określone zgodnie z przepisami rozporządzenia 1008/2008 oraz ustawy Prawo 
lotnicze. 
Wniosek w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego złożony przez 
przedsiębiorcę do Prezesa ULC powinien być podpisany przez osobę, która w należyty sposób 
wykaże swoje umocowanie do działania w tym zakresie, przy pomocy właściwych dokumentów 
(np. stosowne upoważnienie bądź reprezentacja określona w odpisie z KRS). 
Wniosek zawierający wszystkie elementy uważa się za poprawny.  
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3. Dokumenty 
 
3.1. Dokumenty załączane do wniosku 
 
Dokumenty, jakie podmiot zobowiązany jest przedstawić Prezesowi ULC wraz z wnioskiem oraz 
wymogi, jakie musi ten podmiot spełniać określone są, w szczególności w: 
1) rozporządzeniu 1008/2008 (Rozdział II Koncesja oraz w Załączniku I pkt 1 i pkt 2 do 
rozporządzenia); 
2) ustawie Prawo lotnicze.  
 
3.1.1. Lista dokumentów dołączanych do wniosku przez wnioskodawcę 
 
Do wniosku przedsiębiorcy o wydanie koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych 
podmiot powinien dołączyć następujące dokumenty: 
1) określające status prawny wnioskodawcy (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego 
rejestru); 
2) wykaz członków zarządu (w tym prokurentów, jeżeli zostali ustanowieni) i rady nadzorczej z 
podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania; 
3) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy 
oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji; 
4) oświadczenie wnioskodawcy, że przewóz lotniczy oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną 
działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków 
powietrznych, stanowi i będzie stanowił podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorcy; 
5) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa (w tym prokurentów, jeżeli 
zostali ustanowieni) oraz członków rady nadzorczej o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o 
członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych (przez osoby zarządzające 
działalnością przedsiębiorstwa rozumie się: kierującego przedsiębiorstwem, jego zastępcę, 
pełnomocnika oraz inne osoby wchodzące w skład organów zarządzających przedsiębiorstwem);  
6) oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że nie cofnięto mu koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem 
wniosku; 
7) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za 
przestępstwa umyślne: skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu 
powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów; 
8) potwierdzające dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na 
terytorium Wspólnoty statkiem powietrznym, którego jest właścicielem albo który użytkuje na 
podstawie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania bez załogi, o której 
mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia 1008/2008; 
9) potwierdzające zarejestrowanie statków powietrznych w rejestrze cywilnych statków 
powietrznych we Wspólnocie; 
10) potwierdzające objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych. Dokument ten powinien 
być zgodny z wymogami rozporządzenia 785/2004; 
11) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego rejestru dłużników niewypłacalnych. 
Zgodnie z art. 166 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze Prezes ULC może zobowiązać wnioskodawcę do 
przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących 
uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą 
określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów. 
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Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania: 
1) zatwierdzonego, przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, programu ochrony 
przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji, 
2) aktualnego certyfikatu AOC.  
 
3.1.2. Lista dokumentów dołączanych dodatkowo do wniosku przez 
wnioskującego o wydanie koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych przy 
użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej 
oraz liczby miejsc pasażerskich 
 
W przypadku wniosku o  wydanie koncesji na wykonywanie  przewozów lotniczych przy użyciu 
statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej oraz liczby miejsc 
pasażerskich, podmiot powinien dołączyć - poza dokumentami wskazanymi w pkt 3.1.1. - 
następujące dokumenty niezbędne do oceny finansowej:  
1) plan gospodarczy na okres przynajmniej pierwszych 3 lat prowadzenia operacji zawierający 
szczegółowy opis planowanej działalności handlowej przewoźnika w omawianym okresie oraz 
uwzględniający w szczególności spodziewany rozwój rynku i planowane inwestycje, w tym skutki 
finansowe i gospodarcze tej działalności, wraz z załącznikami.  
Plan gospodarczy musi wykazywać, że:  
a) przedsiębiorca może w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, 
ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia 
operacji, oraz  
b) przedsiębiorca może pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi 
operacjami zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, 
przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych 
przychodów z prowadzonych przez niego operacji (w zakresie działalności objętej wnioskiem).  
Plan gospodarczy szczegółowo określa również powiązania finansowe wnioskodawcy z każdą inną 
działalnością handlową, w którą wnioskodawca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez 
przedsiębiorstwa powiązane; 
2) najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne, poddane kontroli 
biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy. 
 
3.1.3. Lista dokumentów dołączanych dodatkowo do wniosku przez 
wnioskującego o wydanie koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych przy 
użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 ton lub 
posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich 
 
W przypadku wniosku o  wydanie koncesji na wykonywanie  przewozów lotniczych przy użyciu 
statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 ton lub posiadających mniej 
niż 20 miejsc pasażerskich, podmiot powinien dołączyć - poza dokumentami wskazanymi w 
pkt 3.1.1. - dokumenty niezbędne do oceny finansowej potwierdzające posiadanie przez 
przedsiębiorcę kapitału netto na poziomie co najmniej 100 000 EUR.  
W przypadku, gdy kapitał netto przedsiębiorcy jest niższy niż ta wartość, przedsiębiorca 
zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
1) najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy jest dostępne, poddane kontroli 
biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy; 
2) przewidywany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat na kolejne trzy lata; 
3) podstawę przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do 
takich pozycji, jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania 
kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, 
ubezpieczenie, prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów; 
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4) szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od 
złożenia wniosku do rozpoczęcia operacji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się 
sfinansować te koszty; 
5) szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania; 
6) szczegółowe dane dotyczące udziałowców lub akcjonariuszy, w tym obywatelstwo i rodzaj 
posiadanych udziałów/akcji, oraz statut spółki. 
Jeżeli jest to część grupy przedsiębiorstw, informacje dotyczące związków między nimi; 
7) przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w pierwszych 
trzech latach prowadzenia operacji; 
8) szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w 
przypadku leasingu, terminy i warunki umowy. 
Z ww. dokumentów musi wynikać, że:  
1) przedsiębiorca może w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, 
ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia 
operacji; oraz 
2) wnioskodawca może pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi 
operacjami zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, 
przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych 
przychodów z prowadzonych przez niego operacji (w zakresie działalności objętej wnioskiem). 
 
4. Termin rozpatrzenia wniosku 
 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwy organ nie może 
odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, 
których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa. Tym samym 
datą wszczęcia postępowania administracyjnego (rozumianego jako zdarzenie, od którego biegną 
terminy załatwienia sprawy administracyjnej) na wniosek przedsiębiorcy będzie dzień w którym 
uzupełniono braki formalne. Od tego dnia organ administracyjny będzie miał możliwość 
merytorycznego ustosunkowania się do wniosku przedsiębiorcy. 
 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008 właściwy organ wydający koncesje podejmuje 
decyzję w sprawie złożonego wniosku jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie trzech 
miesięcy po przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne 
dowody. Decyzja przekazywana jest wnioskodawcy. W decyzji odmownej wskazuje się powody jej 
podjęcia. 
Ponadto, zgodnie z art. 35 par. 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać 
sprawy bez zbędnej zwłoki. 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania (..). 
Należy przy tym pamiętać, iż Urząd prowadzi postępowania administracyjne zgodnie z ogólnymi 
zasadami wynikającymi z KPA, w tym zasadą szybkości postępowania. W myśl powyższej zasady 
organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się 
możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają 
zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie 
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5. Weryfikacja dokumentów 
 
5.1. Warunki prawne przyznania koncesji 
 
5.1.1. Formalnoprawne warunki przyznania koncesji 
 
Wniosek badany jest przede wszystkim pod kątem spełniania wszystkich wymaganych przez prawo 
warunków formalnych, a w szczególności czy: 
1) spełnia wymagane prawem kryteria formalne, umożliwiające nadanie wnioskowi biegu; 
2) dołączono dokument potwierdzający należyte umocowanie do działania w sprawie; 
3) dołączono wymagane prawem dokumenty, umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie wniosku – 
dokumenty te określono w pkt. 3 działu II niniejszego opracowania.  
 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych określonych w art. 64 § 1 KPA, to znaczy w 
sytuacji, gdy we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu 
na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania powinno nastąpić w drodze sporządzenia odpowiedniej adnotacji w 
aktach sprawy, że wniosek zawiera wadę określoną w art. 64 § 1 KPA, wskutek tego czego stał się 
bezskuteczny z mocy prawa. 
 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych określonych w art. 64 § 2 KPA to znaczy w 
sytuacji, gdy wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 
podmiot wzywany jest do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie 
usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 
W tym celu: 
1) przygotowany zostaje projekt pisma do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie 
wniosku/dokumentacji w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania – 
zgodnie z art. 64 § 2 KPA; 
2) po podpisaniu pisma przez Prezesa Urzędu lub osobę przez niego upoważnioną pismo wysyłane 
jest do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru.  
 
Podmiot, w wyniku wezwania do usunięcia braków formalnych może: 
1) usunąć braki formalne we wskazanym terminie i wniosek przechodzi do stadium spełniania 
kryteriów materialno-prawnych. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, od tego momentu liczony jest termin do wydania decyzji w sprawie. 
Decyzja powinna być wydana jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy po 
przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji, biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne dowody; 
2) nie usunąć braków formalnych we wskazanym terminie. 
W takiej sytuacji wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioskodawca jest informowany 
pisemnie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.   
 
5.1.2. Materialnoprawne warunki przyznania koncesji 
 
5.1.2.1. Warunki finansowe przyznania koncesji 
 
Przedłożona przez wnioskodawcę dokumentacja finansowa – w szczególności plan gospodarczy na 
okres przynajmniej pierwszych trzech lat prowadzenia działalności – badana jest pod kątem 
kompletności oraz analizowana jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy w kontekście spełniania 
wymogów rozporządzenia 1008/2008 wymienionych powyżej, a w szczególności przedsiębiorca 
wykazuje, że:  
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a) może w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, ustalone na 
podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia operacji; 
oraz 
b) może pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi operacjami 
zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez 
okres trzech miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych 
przychodów z prowadzonych przez niego operacji. 
Monitorowanie sytuacji finansowej przewoźników lotniczych zgodnie z przepisami ww. 
rozporządzenia nr 1008/2008 ma na celu przede wszystkim uwzględnienie potencjalnego 
związku między kondycją finansową przewoźnika lotniczego a bezpieczeństwem lotniczym 
wykonywanych przez nich operacji. 
 
5.1.2.2. Skutki uchybień materialno – prawnych 
 
Mając na uwadze:  
1) otrzymane informacje dotyczące AOC i programu ochrony przedsiębiorstwa; 
2) opinię dotyczącą sytuacji finansowej przedsiębiorcy; 
3) inne wymagania wynikające z przepisów prawa  
dokonuje się merytorycznej analizy wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji. 
 
W oparciu o wniosek i załączone do wniosku informacje oraz dokumenty, badane jest, czy 
wnioskodawca spełnia materialno - prawne przesłanki uzyskania koncesji. 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia 1008/2008 w celu zmniejszenia zagrożeń dla pasażerów 
wspólnotowi przewoźnicy lotniczy niespełniający wymogów pozwalających na zachowanie ważnej 
koncesji (np. posiadania ważnego AOC, programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami 
bezprawnej ingerencji, ubezpieczenia, dysponowania statkiem powietrznym czy spełnienia 
warunków finansowych) nie powinni mieć prawa kontynuowania swoich operacji. 
 
5.1.2.3. Okoliczności wymagające wyjaśnienia 
 
Jeżeli w toku prowadzonego postępowania wynikną okoliczności wymagające wyjaśnienia 
wysyłane jest pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę. 
Zgodnie z art. 166 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze Prezes Urzędu może zobowiązać wnioskodawcę do 
przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących 
uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą 
określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów. 
 
6. Odmowa udzielenia koncesji  
 
Jeżeli po przeprowadzeniu analizy wniosku przedsiębiorcy oraz załączonej do niego dokumentacji 
stwierdzi się, iż przedsiębiorca nie spełnia wymogów rozporządzenia 1008/2008 lub ustawy Prawo 
lotnicze, sporządzana jest decyzja w sprawie odmowy wydania koncesji.  
Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, w decyzji odmownej wskazuje się powody jej  
podjęcia. 
Decyzja ta wysyłana jest do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru.  
 
7. Udzielenie koncesji 
 
Gdy wnioskodawca spełnia określone prawem wymagania sporządzana jest decyzja w sprawie 
koncesji przewoźnika lotniczego.  
Koncesja przewoźnika lotniczego jest decyzją administracyjną treścią odpowiadającą wymogom 
art. 107 KPA i zawiera: 
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1) oznaczenie organu administracji publicznej; 
2) datę wydania; 
3) oznaczenie strony lub stron;  
4) powołanie podstawy prawnej;  
5) rozstrzygnięcie; 
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;  
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie; 
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 
wydania decyzji.  
Zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze, w treści koncesji określa się: 
1) osobę koncesjonariusza i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 
2) strukturę kapitałową spółki koncesjonariusza, o ile działa on w takiej formie prawnej; 
3) rodzaj, zakres i przedmiot działalności objętej koncesją; 
4) obszar działalności; 
5) szczególne warunki wykonywania działalności. 
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Dział III 
 

Obowiązki koncesjonariusza wobec Prezesa ULC 
 
1. Przedstawianie dokumentacji świadczącej o utrzymywaniu zdolności do 
wypełniania zobowiązań finansowych przewoźnika 
 
1. 1. Przedstawianie przez przewoźnika sprawozdań finansowych 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia 1008/2008, wspólnotowy przewoźnik lotniczy dostarcza 
Prezesowi Urzędu sprawozdania finansowe, poddane badaniu biegłego rewidenta, nie później 
niż w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia danego roku obrotowego. W przypadku 
uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi, Prezes Urzędu wzywa przewoźnika do przekazania 
sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta. Jeżeli sprawozdanie wraz z opinią 
biegłego rewidenta nie zostanie przedstawione Prezesowi Urzędu w terminie miesiąca od 
wezwania, koncesja może zostać zawieszona lub cofnięta. 
 
1.2. Bieżąca weryfikacja oceny sytuacji finansowej przewoźnika  
 
Prezes Urzędu może w każdej chwili dokonać oceny sytuacji finansowej koncesjonariusza, 
któremu wydał koncesję, żądając stosownych informacji.  
Jako element tej oceny, na żądanie Prezesa Urzędu, koncesjonariusz przekazuje następujące 
dokumenty/dane: 
1) najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze; 
2) planowany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat na kolejny rok; 
3) wykonane i przewidywane koszty oraz przychody w formie danych liczbowych dotyczące takich 
pozycji, jak paliwo, opłaty i taryfy, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu 
walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. 
Prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów; 
4) rachunek przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności na kolejny rok. 
 
Dodatkowe dokumenty finansowe przedstawione przez koncesjonariusza poddawane są analizie. 
Wynik analizy dokumentów finansowych bezsprzecznie wskazujący na niespełnianie przez 
koncesjonariusza warunków rozdziału II rozporządzenia 1008/2008, może dawać Prezesowi ULC 
przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia, cofnięcia lub wydania tymczasowej 
koncesji przewoźnika lotniczego biorąc pod uwagę kwestie i okoliczności wskazane we wstępie do 
niniejszego dokumentu. Narzędzie w postaci fakultatywnej możliwości zawieszenia, cofnięcia 
lub wydania tymczasowej koncesji należy rozumieć jako konieczność brania pod uwagę przez 
Prezesa ULC szerszych aspektów i wpływu na rynek lotniczy takiej decyzji w kontekście 
ogólnych polityk i strategii przyjętych przez rząd jak również konieczności zapewnienia 
równego traktowania podmiotów nadzorowanych.     
 

2. Powiadamianie o zmianach strukturalnych bądź mających znaczny wpływ na 
sytuację finansową przewoźnika 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1008/2008 przewoźnik lotniczy powiadamia Prezesa ULC: 
1) z wyprzedzeniem − o wszelkich planach dotyczących wykonywania nowego przewozu 
lotniczego na kontynent lub do regionu świata, do których wcześniej nie wykonywano przewozów, 
lub o wszelkich innych ważnych zmianach dotyczących skali jego działalności, w tym, między 
innymi, o zmianach typu lub liczby użytkowanych statków powietrznych; 
2) z wyprzedzeniem − o wszelkich planowanych łączeniach lub nabyciach;  
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3) w terminie czternastu dni − o każdej zmianie własności pojedynczego pakietu udziałów lub akcji, 
który stanowi 10 % lub więcej całego pakietu udziałów lub akcji wspólnotowego przewoźnika 
lotniczego, jego spółki macierzystej lub ostatecznej spółki holdingowej. 

 
Zgodnie z art. 8 ust. 6 rozporządzenia 1008/ 2008 jeżeli Prezes ULC uznaje, że powyższe 
zmiany mają istotny wpływ na sytuację finansową wspólnotowego przewoźnika lotniczego, 
wymaga wówczas przedstawienia: 
1) skorygowanego planu gospodarczego, zawierającego dane zmiany i obejmującego przynajmniej 
okres dwunastu miesięcy od daty ich wprowadzenia; 
2) a w przypadku, gdy nie zostały zawarte w skorygowanym planie: 
a) dokładnych szczegółowych danych o wszystkich proponowanych zmianach, np. zmianie rodzaju 
usług, proponowanych przejęciach lub łączeniach, zmianie w kapitale zakładowym, zmianie 
akcjonariuszy/udziałowców itd., 
b) przewidywanego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat na bieżący rok obrotowy, 
uwzględniającym wszystkie zmiany proponowane w strukturze lub działalności ze znacznym 
wpływem na finanse, 
c) wykonanych i przewidywanych kosztów oraz przychodów w formie danych liczbowych 
dotyczące takich pozycji, jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, 
wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, 
ubezpieczenie itd., prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychody, 
d) przewidywanego rachunku przepływów pieniężnych oraz planów dotyczących płynności na 
następny rok, uwzględniających wszystkie proponowane zmiany w strukturze lub działalności ze 
znacznym wpływem na finanse, 
e) szczegółowych danych dotyczących finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, 
w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy; 
3) najnowszego wewnętrznego sprawozdania zarządczego oraz poddanego kontroli biegłego 
rewidenta sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. 
Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 6 rozporządzenia 1008/ 2008 Prezes ULC podejmuje decyzję w 
sprawie skorygowanego planu gospodarczego, w zakresie możliwości spełnienia przez 
przewoźnika lotniczego jego istniejących i potencjalnych zobowiązań w okresie tych dwunastu 
miesięcy.  
Decyzja ta zostaje podjęta nie później niż w terminie trzech miesięcy od przekazania wszystkich 
niezbędnych informacji.  
 
W przypadku zmiany co najmniej jednego elementu wpływającego na sytuację prawną 
przewoźnika lotniczego, w szczególności w przypadku łączenia lub przejęcia, Prezes Urzędu może 
wezwać przewoźnika lotniczego do przedstawienia koncesji do zatwierdzenia. 
 
3. Wyłączenia 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia 1008/2008, obowiązków opisanych powyżej w pkt 1 i 2 
Działu III  nie stosuje się wobec: 
1) przewoźników lotniczych zajmujących się wyłącznie eksploatacją statków powietrznych o 
MTOM poniżej dziesięciu ton lub z liczbą miejsc poniżej dwudziestu wykonujących loty 
nieregularne; 
2) przewoźników lotniczych, których roczny obrót nie przekracza 3 mln EUR.  
Tacy przewoźnicy lotniczy muszą być w stanie wykazać w każdym czasie, że ich kapitał netto 
stanowi przynajmniej 100 000 EUR. Wykazanie spełnienia ww. obowiązku następuje na żądanie 
Prezesa ULC i jest ono dokumentowane zestawieniami bilansowymi przewoźnika. 
 
W przypadku gdy przewoźnik nie jest w stanie wykazać posiadania odpowiedniego poziomu 
kapitału netto oraz w przypadku wyraźnych oznak problemów finansowych lub w razie otwarcia 
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postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania przeciwko temu przewoźnikowi 
lotniczemu, na żądanie Prezesa ULC ww. przewoźnik jest zobowiązany przedstawić: 
1) poddane kontroli biegłego rewidenta (jeśli z przepisów o rachunkowości wynika obowiązek 
poddania sprawozdania badaniu) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz 
najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze; 
2) planowany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat na kolejny rok; 
3) wykonane i przewidywane koszty oraz przychody w formie danych liczbowych dotyczące takich 
pozycji, jak paliwo, opłaty i taryfy, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu 
walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie, 
prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów; 
4) rachunek przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności na kolejny rok. 

 
W związku z art. 171a ust. 7 ustawy Prawo lotnicze, obowiązki wymienione w pkt 1 i 2 Działu III 
niniejszego dokumentu stosuje się w stosunku do koncesjonariuszy wykonujących regularne 
przewozy lotnicze lub których obrót przekracza 3 miliony EUR rocznie. 
 
4. Pozostałe obowiązki 
 
4.1. Przedstawianie dokumentu potwierdzającego objęcie przewoźnika 
ubezpieczeniem OC 
 
Koncesjonariusz, któremu Prezes ULC udzielił koncesji, jest zobowiązany do przekazywania 
Prezesowi ULC kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie koncesjonariusza 
ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej spełniającym wymogi rozporządzenia  
785/2004 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności lotniczej 
koncesjonariusza w odniesieniu do pasażerów, bagażu, ładunku, osób trzecich oraz poczty) oraz 
kopii dokumentu dotyczącego kolejnego okresu ubezpieczenia o tym samym zakresie co 
dotychczasowe. 
Kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub 
notarialnie i przedstawione każdorazowo nie później niż ostatniego dnia okresu obowiązywanie 
dotychczasowego ubezpieczenia. 
W przypadku nieprzedstawienia Prezesowi Urzędu kopii dokumentu, Prezes Urzędu wzywa 
przewoźnika do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a w 
przypadku nie przedstawienia jej w tym terminie zawiesza koncesję przewoźnika lotniczego do 
czasu dostarczenia kopii dokumentu, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. Z przepisów KPA 
wynika konieczność udokumentowania przez Prezesa Urzędu w postępowaniu o zawieszenie 
koncesji dowodu na skuteczne wezwanie przez organ przewoźnika do złożenia dokumentu (to jest 
posiadanie w aktach tzw. „zwrotki pocztowej” dokumentującej skuteczne wezwanie strony). 
Powyższe częstokroć wydłuża znacząco postępowanie (konieczność oczekiwania przez organ na 
przysłanie zwrotki drogą pocztową). 
Niezależnie od rozporządzenia 785/2004, przewoźnik lotniczy musi posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wypadków dotyczących poczty  (art. 11 
rozporządzenia 1008/2008). 
Jeżeli przewoźnik lotniczy nie przedstawi kopii dokumentu w okresie, na jaki została zawieszona 
koncesja, Prezes Urzędu bez zbędnej zwłoki cofa koncesję.  
 
4.2. Informowanie Prezesa ULC o zmianach mających odzwierciedlenie w treści 
koncesji 
 
Koncesjonariusz obowiązany jest do informowania Prezesa ULC każdorazowo, gdy zmianie ulegną 
dane zawarte w treści koncesji. 
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Informacja taka, przedstawiana Prezesowi ULC, powinna zawierać treść zmiany, a także wniosek 
koncesjonariusza w sprawie wprowadzenia odpowiedniej zmiany w treści koncesji.  
W przypadku wniosku o zmianę koncesji wniosek jest weryfikowany wraz z przedłożoną 
dokumentacją pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
W przypadku dopełnienia wszelkich wymogów wydawana jest decyzja zmieniająca posiadaną 
przez przewoźnika koncesję. 
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Dział IV 
 
Okres ważności koncesji 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, koncesja przewoźnika lotniczego zachowuje 
ważność tak długo, jak długo wspólnotowy przewoźnik lotniczy spełnia wymagania tego 
rozporządzenia.  
Zgodnie z art. 171 a ust. 6 ustawy Prawo lotnicze, Prezes Urzędu cofa albo zawiesza koncesję bez 
zbędnej zwłoki w przypadku odpowiednio cofnięcia albo zawieszenia certyfikatu przewoźnika 
lotniczego (AOC). 
Wspólnotowy przewoźnik lotniczy, któremu Prezes ULC udzielił koncesji, w każdej chwili musi 
być w stanie wykazać, na wniosek Prezesa ULC, że spełnia wszystkie wymagania tego 
rozporządzenia. 
Prezes ULC monitoruje spełnianie wymienionych wymagań.  
Bada on spełnianie tych wymogów: 
1) po dwóch latach od wydania nowej koncesji; 
2) jeśli podejrzewa się wystąpienie potencjalnego problemu; lub 
3) na wniosek Komisji Europejskiej. 
 
1.  Przedkładanie koncesji do ponownego zatwierdzenia 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia 1008/2008, koncesja jest niezwłocznie przedkładana przez 
koncesjonariusza do zatwierdzenia Prezesa ULC, jeżeli koncesjonariusz: 
1) nie rozpoczął prowadzenia operacji w terminie sześciu miesięcy od wydania koncesji; 
2) zaprzestał prowadzenia operacji na okres dłuższy niż sześć miesięcy; lub 
3) uzyskał koncesję na przewóz lotniczy statkami powietrznymi o MTOM poniżej dziesięciu ton 
lub dwudziestu miejsc pasażerskich i zamierza rozpocząć eksploatację statku powietrznego o 
rozmiarach przekraczających wymienione wartości progowe lub nie spełnia już warunków 
finansowych na podstawie jakich została wydana przedmiotowa koncesja.  
 
Zgodnie z art. 167 a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, w przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 1 i 
2 – koncesjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego przedstawienia Prezesowi Urzędu koncesji 
do zatwierdzenia. 
 
Zgodnie z art. 167a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, w przypadku opisanym w pkt 3 przewoźnik 
przedstawia Prezesowi Urzędu koncesję do zatwierdzenia wraz z wnioskiem o rozszerzenie zakresu 
koncesji. 
 
Zgodnie z art. 167a ust. 3 ustawy Prawo lotnicze, w przypadku gdy przewoźnik lotniczy 
posiadający koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego z 
wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub 
o liczbie miejsc poniżej 20, nie spełnia już wymogów finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
rozporządzenia 1008/2008, powiadamia o tym fakcie bez zbędnej zwłoki Prezesa Urzędu, 
przedkładając równocześnie koncesję do zatwierdzenia.  
 
W przypadkach określonych w art. 167 a ust. 2 i 3 ustawy Prawo lotnicze, koncesję przedstawia się 
do zatwierdzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków wymaganych do 
uzyskania koncesji. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 7 rozporządzenia 1008/2008 Prezes ULC podejmuje w stosunku do 
przewoźników, którym przyznał koncesje, decyzję o tym, czy koncesję należy ponownie 
przedstawić do zatwierdzenia w przypadku zmiany jednego lub większej liczby elementów 
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wpływających na sytuację prawną wspólnotowego przewoźnika lotniczego oraz, w szczególności, 
w przypadku łączenia lub przejęcia. 
 
Zgodnie z art. 167 a ust. 5 ustawy Prawo lotnicze w przypadku zmiany co najmniej jednego 
elementu wpływającego na sytuację prawną przewoźnika lotniczego, w szczególności w przypadku 
łączenia lub przejęcia, Prezes Urzędu może wezwać przewoźnika lotniczego do przedstawienia 
koncesji do zatwierdzenia. 
 
Koncesję uważa się za zatwierdzoną, jeżeli po przeprowadzonej analizie przedstawionej przez 
przewoźnika lotniczego dokumentacji Prezes Urzędu nie cofnie, nie ograniczy zakresu, lub nie 
zawiesi koncesji przewoźnika lotniczego w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Prezesa 
Urzędu otrzymania pełnej dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia koncesji. W sprawach 
szczególnie skomplikowanych Prezes Urzędu może przedłużyć termin o kolejne 30 dni, 
zawiadamiając o tym przewoźnika. 
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Dział V 
 
Zawieszenie lub cofnięcie koncesji. Koncesja tymczasowa 
 
1. Zawieszenie lub cofnięcie koncesji 
 
Zarówno w polskim jak i europejskim prawodawstwie istnieje szereg przepisów, które pozostawiają 
ostateczną decyzję uznaniu organu administracyjnego (np. w przypadku możliwości zawieszenia 
lub cofnięcia koncesji z powodu nieprzedłożenia przez przewoźnika lotniczego opinii biegłego 
rewidenta).  
 
Prezes Urzędu stwierdza wygaśnięcie koncesji przewoźnika w formie decyzji deklaratywnej w 
przypadku cofnięcia certyfikatu AOC  (art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1008/2008). 
 
Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, Prezes ULC może w każdej chwili 
dokonać oceny sytuacji finansowej (na podstawie dokumentów wymienionych w załączniku nr I 
pkt 3 rozporządzenia 1008/2008) przewoźnika lotniczego, któremu wydał koncesję. Opierając się 
na tej ocenie, Prezes ULC zawiesza lub cofa koncesję, jeżeli nie jest już przekonany o 
możliwości spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań przez tego wspólnotowego 
przewoźnika lotniczego przez okres dwunastu miesięcy.  
Ilekro ć pojawią się wyraźne oznaki problemów finansowych lub w razie otwarcia 
postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania przeciwko koncesjonariuszowi, 
któremu Prezes ULC udzielił koncesji, niezwłocznie dokonuje on szczegółowej oceny sytuacji 
finansowej i na podstawie jej wyników weryfikuje najpóźniej w ciągu trzech miesięcy status 
koncesji. 
W celu dokonania oceny sytuacji finansowej przewoźnik przedstawia, na żądanie Prezesa ULC, 
poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, o których 
mowa w załączniku I części 3 do rozporządzenia 1008/2008. 
W przypadku gdy poddane kontroli biegłego rewidenta coroczne sprawozdania finansowe 
przewoźnika, nie zostaną przekazane w terminie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od 
ostatniego dnia danego roku obrotowego, Prezes ULC występuje bez zbędnej zwłoki do 
przewoźnika lotniczego o przekazanie sprawozdań finansowych poddanych kontroli biegłego 
rewidenta.  
Jeśli w terminie jednego miesiąca sprawozdania finansowe poddane kontroli biegłego rewidenta 
nie zostaną przekazane, koncesja może zostać cofnięta lub zawieszona (art. 9 ust. 3 
rozporządzenia 1008/2008).  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1008/2008, Prezes ULC zawiesza lub cofa koncesję, jeśli 
wspólnotowy przewoźnik lotniczy świadomie lub z powodu zaniedbania dostarczy informacje, 
których istotne szczegóły są niezgodne z prawdą.  
 
2. Koncesja tymczasowa 
 
Jeżeli, Prezes ULC po dokonaniu oceny sytuacji finansowej koncesjonariusza, któremu wydał 
koncesję, przestał być przekonany co do możliwości spełnienia istniejących i potencjalnych 
zobowiązań przez koncesjonariusza przez okres dwunastu miesięcy, może zawiesić lub cofnąć jego 
koncesję. W tej sytuacji Prezes ULC może także przyznać tymczasową koncesję. 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, Prezes ULC może przyznać tymczasową 
koncesję, na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, do czasu reorganizacji finansowej 
koncesjonariusza, któremu udzielił koncesji, pod warunkiem że: 
1) nie jest zagrożone bezpieczeństwo; 
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2) tymczasowa koncesja odzwierciedla, w stosownych przypadkach, wszelkie zmiany w 
certyfikacie AOC; oraz  
3) występuje realna perspektywa odbudowy sytuacji finansowej w tym okresie. 
 
Zgodnie z art. 171 ustawy Prawo lotnicze, Prezes Urzędu może wydać podmiotowi spełniającemu 
warunki, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, koncesję tymczasową, po 
uprzednim zawieszeniu koncesji na czas ważności koncesji tymczasowej. W celu potwierdzenia 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008, przewoźnik 
lotniczy przedstawia Prezesowi Urzędu program naprawczy potwierdzający realną perspektywę 
poprawy sytuacji finansowej przewoźnika w okresie, na który została wydana (koncesja 
tymczasowa jest wydawana na okres do 12 miesięcy). Po upływie ważności koncesji tymczasowej 
Prezes Urzędu bez zbędnej zwłoki stwierdza wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu koncesji.  
W przypadku niewykazania przez przewoźnika, któremu przyznano koncesję tymczasową, że 
spełnia on objęte nią i przepisami prawa warunki, Prezes Urzędu cofa koncesję.  
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Dział VI 
 
OLT Express Regional sp. z o.o. 
 
1. Uzyskanie oraz zmiana koncesji 
 
OLT Express Regional sp. z o. o. działa na polskim rynku lotniczym od roku 2004, przy czym do 
dnia 28 lutego 2012 r., tj. zmiany w koncesji struktury kapitałowej i objęcia udziałów w 100% 
przez spółkę Amber Gold sp. z o.o., przewoźnik ten funkcjonował pod nazwą Jet Air sp. z o. o. 
 
Prezes ULC udzielił koncesji w dniu: 
1) 29 marca 2004 r. spółce Jet Air sp. z o. o. na wykonywanie nieregularnego przewozu 
lotniczego pasażerów, towarów i poczty przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej 
masie startowej poniżej 10.000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich; 
2) 31 października 2005 r. spółce Jet Air sp. z o. o. na wykonywanie regularnego przewozu 
lotniczego pasażerów, bagażu, towarów oraz poczty w ruchu krajowym i międzynarodowym przy 
użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10.000 kg i 
posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich; 
 
Ze względu na konieczność zamieszczania w decyzji koncesyjnej aktualnych szczegółowych 
informacji dotyczących koncesjonariuszy (vide Dział II pkt 7 niniejszego dokumentu) oraz 
obowiązki raportowania przez koncesjonariusza o zachodzących zmianach (vide Dział III pkt 2 oraz 
4.2.) w/w decyzje były w ramach bieżącego nadzoru aktualizowane poprzez wydawanie decyzji 
zmieniających koncesję. 
W przypadku wniosku przewoźnika o wydanie nowych uprawnień koncesyjnych (np.: 
wykonywanie przewozów regularnych) i przeprowadzenia stosownego postępowania 
administracyjnego (opisanego szczegółowo w Dziale II) przyznawane były również nowe 
uprawnienia koncesyjne:  
1) 19 czerwca 2009 r. wydana została decyzja zmieniająca koncesję wskazaną w pkt 2 w 
zakresie rodzaju i przedmiotu działalności objętej koncesją. Spółka uzyskała uprawnienie do 
wykonywania regularnego przewozu lotniczego pasażerów, poczty i ładunku przy użyciu 
statków powietrznych bez ograniczenia MTOM oraz ilości miejsc pasażerskich; 
2) 28 lutego 2012 r. wydana została decyzja zmieniająca koncesję wskazaną w pkt 2 w zakresie 
firmy  – firma „Jet Air sp. z o. o.” zmieniona została na „OLT Express Regional sp. z o. o.”, 
siedziby oraz struktury kapitałowej koncesjonariusza – jedynym wspólnikiem OLT Express 
Regional sp. z o. o. (dawniej Jet Air sp. z o. o.) została spółka Amber Gold sp. z o. o. – z siedzibą w 
Gdańsku. 
3) 14 marca 2012 r. wydana została decyzja zmieniająca koncesję wskazaną w pkt 1 w zakresie 
firmy – firma „Jet Air sp. z o. o.” zmieniona została na „OLT Express Regional sp. z o. o.”, 
siedziby oraz struktury kapitałowej koncesjonariusza. Jednocześnie w/w decyzją przyznane 
zostały spółce uprawnienia do wykonywania nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, 
poczty i ładunku przy użyciu statków powietrznych bez ograniczeń ilości miejsc pasażerskich i 
MTOM. 
 
Należy podkreślić, że w przypadku zmian w obszarach: 
1) struktury wła ścicielskiej - spółka zachowała tożsamość podmiotową (mimo zmienionej 
struktury kapitałowej w niniejszej sprawie nie doszło ani do łączenia ani też do przejęcia 
przewoźnika lotniczego w sensie prawnym), jak również spełniała określone prawem wymogi dla 
utrzymania koncesji; 
2) zarządu spółki (spółka OLT Express Regional sp. z o.o. występując w dniu 9 lutego 2012 r. z 
wnioskiem o zmianę koncesji wskazała aktualny na dzień złożenia wniosku skład zarządu, który to 
zarząd stanowili obywatele polscy). Do wniosku tego dołączone były stosowne zaświadczenia o 
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niekaralności; 
3) siedziby spółki (siedziba spółki znajdowała się w miejscowości znajdującej się na terytorium 
Polski) – konieczność stosownej weryfikacji wynika m. in. z art. 4 lit. a rozporządzenia 1008/ 2008 
- czyli sprawdzenia, czy główne miejsce prowadzenia działalności przez to przedsiębiorstwo 
znajduje się w tym państwie członkowskim; 
3) firmy spółki  (zgodna była z kodeksem spółek handlowych) 
- nie powodują one konieczności wydawania nowej koncesji przewoźnikowi, ani przedstawienia jej 
do ponownego zatwierdzenia, a jedynie aktualizację dotychczasowej decyzji poprzez jej stosowną 
zmianę poprzedzoną weryfikacją w/w dokumentacji przedsiębiorcy. 
 
Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych przez Urząd i dostarczanych przez 
koncesjonariusza na potrzeby uzyskania i utrzymania koncesji przedstawia Załącznik nr 15 
do niniejszego dokumentu 
 
2. Nadzór finansowy  

 
Jet Air sp. z o. o. - podobnie jak wszyscy przewoźnicy posiadający koncesję na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego - zobowiązany był do wywiązywania się 
z obowiązków przekazywania informacji dotyczących kondycji finansowej (opisanymi 
szczegółowo w Dziale III pkt 1 niniejszego dokumentu). 
Zmiana firmy przewoźnika lotniczego (tak jak to wskazano szczegółowo w pkt 1 niniejszego 
Działu) nie zobowiązywała koncesjonariusza do przedkładania dodatkowych dokumentów 
finansowych Prezesowi ULC w celu dokonania analizy sytuacji finansowej koncesjonariusza.  
Na takich samych zasadach dokonywana została zmiana firmy przewoźnika Air Italy sp. z o.o.  na 
Air Poland sp. z o.o. (26 maja 2011 r.) czy Flylal Charters sp. z o.o. na Small Planet Airlines sp. z 
o.o. (17 września 2010 r.).  
Podobnie nadzór finansowy nad przewoźnikiem Jet Air sp. z o.o. a następnie OLT Express 
Regional sp. z o.o. był przeprowadzany na takich samych zasadach jak w stosunku do pozostałych 
przewoźników lotniczych nad którymi nadzór sprawuje Prezes ULC.  
Dodatkowo, należy wskazać, że zgodnie z opisanymi powyżej w Dziale II wymaganiami w zakresie 
sytuacji finansowej przewoźnika Prezes ULC bada jedynie kapitał bez weryfikacji jego 
pochodzenia. Oznacza to brak narzędzia w rękach Prezesa ULC do odmowy wydania/ zawieszania/   
cofania koncesji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pochodzenia środków 
przeznaczonych na działalność przewozową.  
 
2.1. Sytuacja finansowa Jet Air Sp. zo.o. na tle sprawozdania finansowego za rok 
2010 
 
Sytuacja finansowa Jet Air sp. z o.o. dokonana na podstawie przekazanego wstępnego 
sprawozdanie finansowego za rok 2010 wskazywała na pogorszenie sytuacji finansowej spółki w 
zakresie płynności oraz poziomu zadłużenia. Mimo, iż wskaźnik rentowności spółki uległ pewnej 
poprawie, poniesiona strata netto z działalności operacyjnej wskazywała, iż działalność spółki nie 
jest rentowna.   
 
2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego w sierpniu 2011 r.  
 
W dniu 30 sierpnia 2011 r. nastąpiło znaczące dokapitalizowanie spółki Jet Air sp. z o.o.  przez 
spółkę Amber Gold sp. z o.o. na łączną kwotę dokapitalizowania znacząco wyższą niż 
dotychczasowy poziom kapitału zakładowego spółki Jet Air sp. z o.o. (dotychczas kapitał 
zakładowy wynosił 750.000 PLN, po dokapitalizowaniu 10.000.000 PLN).  
Powinno było to znacząco poprawić sytuację spółki w zakresie nie tylko płynności, ale także 
zadłużenia.  
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2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w grudniu 2011 r.  
 
W dniu 15 grudnia 2011 r. nastąpiło kolejne znaczące dokapitalizowanie przewoźnika i 
podniesienie kapitału zakładowego do poziomu 31.000.000 PLN. 
 
Mając na uwadze tak znaczące dokapitalizowanie spółki oraz znacząco lepszą sytuację finansową 
wobec wykazanej w sprawozdaniu za 2010 r. jak również dynamiczny rozwój operacyjny 
przewoźnika i  brak jakichkolwiek sygnałów o problemach finansowych nie było podstaw do 
wydania decyzji zawieszającej bądź cofającej koncesję. 
 
W związku ze znaczącymi zmianami w kapitale zakładowym spółki ULC zwracał się do 
przewoźnika z prośbą o przedstawienie skorygowanego planu gospodarczego (zgodnie z 
zapisami art. 8 ust. 6 rozporządzenia 1008/ 2008).  
 
Należy wskazać, iż sytuacji finansowa spółki OLT Express Regional sp. z o.o. nie odbiegała od 
sytuacji finansowej innych działających na polskim rynku przewoźników, w tym przewoźników, 
których wpływ na branżę lotniczą jest znacznie większy niż przewoźników z grupy OLT.  
 
Dokonywane przez Prezesa Urzędu analizy przeprowadzane są na podstawie oficjalnych i 
wiarygodnych dokumentów przekazywanych do Prezesa Urzędu, a ULC nie otrzymywał wcześniej 
żadnych informacji dotyczących problemów z wypłacalnością przewoźnika. Albowiem należy 
wskazać, że niejednokrotnie zarówno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jak również 
zarządzający portami lotniczymi oraz agenci obsługi naziemnej informowali Prezesa ULC o 
przypadkach problemów z regulowaniem należności przez innych przewoźników lotniczych.  
Pierwszym takim sygnałem dla Prezesa ULC była informacja otrzymana od Petrolot w dniu 27 
lipca 2012 r. (to jest w dniu zawieszenia koncesji) o wstrzymaniu tankowania statków powietrznych 
należących do OLT Express Regional Sp. z o.o.  
Następnie, oficjalne informacje na temat problemów przewoźnika z wywiązywaniem się ze swoich 
zobowiązań zostały przekazane Prezesowi Urzędu przez PAŻP – pisma otrzymane w dniu 31 lipca 
2012 oraz w dniu 8 sierpnia 2012 r. 
 
3. Zawieszenie koncesji 
 
W związku z nieprzedstawieniem przez OLT Express Regional sp. z o. o.  dokumentów 
finansowych1 - tj. sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią i raportem biegłego 
rewidenta oraz skorygowanego planu gospodarczego - Urząd zwracał się do spółki o przesłanie 
w/w dokumentów: 
1) pismem z dnia 23 grudnia 2011 r; 
2) pismem z dnia 10 lutego 2012 r; 
3) pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r; 
4) pismem z dnia 16 maja 2012 r. pod rygorem zawieszenia koncesji. 
Ponadto spółka, działająca jeszcze jako Jet Air sp. z o. o., zobowiązała się podczas spotkania dnia 
27 stycznia 2012 r. do przekazania w/w dokumentów. 
W dniu 15 czerwca 2012 r. Prezes ULC wszczął postępowanie w sprawie zawieszenia koncesji 
spółce.  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia 1008/2008 jeżeli w terminie jednego miesiąca od wystąpienia 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wspólnotowego przewoźnika o przekazanie sprawozdania 

                                                 
1 Należy także wskazać, iż z informacji z KRS wynika, iż nie tylko Prezes Urzędu nie znajduje się w posiadaniu sprawozdanie finansowego spółki 

OLT Express Regional sp. z o.o. Z informacji KRS wynika, że spółka nie przedłożyła sprawozdania finansowego również do Sądu Rejestrowego do 

czego zobowiązana jest na postawie art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
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finansowego poddanego kontroli biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe poddane kontroli 
biegłego rewidenta nie zostanie przekazane, koncesja przewoźnika może zostać cofnięta lub 
zawieszona (fakultatywne działanie władzy lotniczej).  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Należy wskazać, że intencją ustawodawcy unijnego było pozostawienie w takie sytuacji władzy 
lotniczej marginesu decyzyjnego w oparciu o: 
1) informacje otrzymywane z rynku; 
 jak również  
2) ogólnie szeroko rozumianą sytuację w branży lotniczej, 
Mając na uwadze: 
1) brak informacji z branży lotniczej (PAŻP, agenci obsługi naziemnej, zarządzający portami 
lotniczymi) o zaległościach finansowych; 
2) szczególnie wrażliwy moment dla rozwoju mobilności społeczeństwa (wydarzenie EURO2012, 
zbliżający się sezon lotniczy LATO 2012, rozwój połączeń w ruchu krajowym) 
- Prezes ULC nie skorzystał z fakultatywnej możliwości zawieszenia koncesji spółce. 
                                                                                                                              
Co więcej, skorzystanie z fakultatywnego narzędzia w postaci zawieszania koncesji 
spowodowałoby jedynie efekt uniemożliwienia realizacji usług przewozowych przez przewoźnika. 
Prezes ULC nie miał żadnych innych narzędzi mogących „zdyscyplinować” koncesjonariusza w 
przypadku nie przesłania opinii biegłego rewidenta oprócz radykalnego zawieszenia koncesji, co 
miałoby z pewnością negatywny wpływ na polski rynek lotniczy i skutkowałoby brakiem 
możliwości realizacji usług przewozowych przez przewoźnika. 
                                                                                                                             
W świetle faktu, iż w dniu 27 lipca 2012 r. Prezes ULC otrzymał pismo Petrolot sp. z o. o. 
świadczące o potencjalnej niemożności spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań przez 
OLT Express Regional sp. z o. o. oraz mając na uwadze art. 9 ust. 3 w/w rozporządzenia 
1008/2008, Prezes ULC decyzją z dnia 27 lipca 2012 r. zawiesił koncesje: 
1) z dnia 31 października 2005 r; 
2) z dnia 29 marca 2004 r. 
- spółce OLT Express Regional sp. z o.o. 
 
4. Przedkładanie koncesji do ponownego zatwierdzenia 
 
W sytuacjach opisanych w Dziale IV pkt 1 (a zatem również w przypadkach wskazanych w art. 
8 ust. 7 rozporządzenia 1008/ 2008) niniejszego dokumentu powinno być przeprowadzone 
postępowanie dotyczące przedstawienia koncesji do ponownego zatwierdzenia. Zdaniem ULC 
żaden element wpływający na sytuację prawną OLT Express Regional sp. z o.o. nie zmienił się 
w sposób uzasadniający wszczęcie takiego postępowania. 
 
Zmiana struktury wła ścicielskiej nie wpłynęła na sytuację prawną przewoźnika lotniczego: 
spółka zachowała tożsamość podmiotową (mimo zmienionej struktury kapitałowej w niniejszej 
sprawie nie doszło ani do łączenia ani też do przejęcia przewoźnika lotniczego w sensie prawnym), 
jak również spełniała określone prawem wymogi dla utrzymania koncesji. Tym samym Prezes ULC 
nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania na podstawie art. 8 ust. 7 ww. rozporządzenia 
1008/2008. 
 
Należy również wskazać, że na sytuację prawną przewoźnika nie miały również wpływu: 
1) zmiana zarządu spółki (spółka OLT Express Regional sp. z o.o. występując w dniu 9 lutego 
2012 r. z wnioskiem o zmianę koncesji wskazała aktualny na dzień złożenia wniosku skład zarządu, 
który to zarząd stanowili obywatele polscy). Do wniosku tego dołączone były stosowne 
zaświadczenia o niekaralności; 
2) zmiana siedziby spółki (siedziba spółki znajdowała się w miejscowości znajdującej się na 
terytorium Polski) – konieczność stosownej weryfikacji wynika m. in. z art. 4 lit. a rozporządzenia 
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1008/2008 - czyli sprawdzenia, czy główne miejsce prowadzenia działalności przez to 
przedsiębiorstwo znajduje się w tym państwie członkowskim; 
3) zmiana firmy spółki (zgodna była z kodeksem spółek handlowych).  
Podsumowując, należy stwierdzić, że nie było podstaw do wszczęcia w stosunku do spółki 
OLT Express Regional sp. z o.o. postępowania w oparciu o art. 8 ust. 7 rozporządzenia nr 
1008/2008 t.j. przedstawienia koncesji do ponownego zatwierdzenia. 
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Dział VII 
 
OLT Express Poland sp. z o.o. 
 
1. Uzyskanie oraz zmiana koncesji 
 
OLT Express Regional sp. z o. o. działa na polskim rynku lotniczym od roku 2011, przy czym do 
dnia 20 grudnia 2011 r. przewoźnik ten funkcjonował pod nazwą Yes Airways sp. z o. o., a 
następnie – do dnia 9 stycznia 2012 r. – jako OLT Jetair City sp. z o. o. 
 
W dniu 29 kwietnia 2011 r. spółka Yes Airways sp. z o. o. uzyskała koncesję nr ULC-LER-1/4000-
0005/01/11 na wykonywanie nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, poczty i ładunku przy 
użyciu statków powietrznych bez ograniczeń ilości miejsc pasażerskich i MTOM. Decyzją nr ULC-
LER-1/4000-0088/02/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana w/w koncesji w zakresie firmy 
spółki z „Yes Airways sp. z o. o.” na „OLT Jetair City sp. z o. o.”, struktury kapitałowej oraz 
rodzaju działalności. W wyniku zmian spółka uzyskała uprawnienia do wykonywania przewozu 
regularnego. W dniu 9 stycznia 2012 r., poprzez decyzję nr ULC-LER-1/4000-0105/01/11, 
nastąpiła zmiana koncesji w zakresie firmy spółki z „OLT Jetair City sp. z o. o.” na „OLT Express 
Poland sp. z o. o.” (w związku ze zmianą firmy spółki nie zaszły przesłanki opisane w art. 8 ust. 
7 rozporządzenia 1008/ 2008 to jest powodujące konieczność przedstawienia koncesji do 
ponownego zatwierdzenia) 
 
Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych przez Urząd i dostarczanych przez 
koncesjonariusza na potrzeby uzyskania i utrzymania koncesji przedstawia Załącznik nr 16 
do niniejszego dokumentu 
 
2. Nadzór finansowy  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1008/2008 właściwy organ wydający koncesje może w 
każdej chwili dokonać oceny sytuacji finansowej wspólnotowego przewoźnika lotniczego, któremu 
wydał koncesję. Opierając się na tej ocenie, organ zawiesza lub cofa koncesję, jeżeli nie jest już 
przekonany o możliwości spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań przez tego 
wspólnotowego przewoźnika lotniczego przez okres 12 miesięcy.  
 
W odniesieniu do badania zdolności finansowej przewoźnika Yes Airways sp. z o.o., a następnie 
OLT Express Poland sp. z o.o. należy wskazać, iż nadzór finansowy nad spółką przeprowadzany 
był na takich samych zasadach jak wskazano powyżej w odniesieniu do przewoźnika Jet Air sp. z 
o.o. Spółka OLT Express Poland sp. z o.o. wywiązywała się ze swoich obowiązków 
sprawozdawczych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia nr 1008/2008. Prezes 
Urzędu dokonał analizy przedłożonych przez OLT Express Poland sp. z o.o. wstępnych 
dokumentów za rok 2011 i zwrócił się do spółki o stosowne uzupełnienia, w tym aktualizację Planu 
gospodarczego spółki. Spółka uzupełniła sprawozdanie finansowe o opinię biegłego rewidenta, a 
także przedłożyła oświadczenie Zarządu spółki o zaprzestaniu inwestowania w działalność spółki 
przez głównego udziałowca Amber Gold sp. z o.o. 
 
Przesłanki do zastosowania art. 8 ust. 6 rozporządzenia 1008/ 2008 nie zaszły. 
 
3. Zawieszenie koncesji 
 
W oparciu o przedstawione przez spółkę OLT Express Poland sp. z o. o. dokumenty finansowe 
organ uznał, iż istnieje realne zagrożenie kontynuacji działalności spółki w ciągu kolejnych 12 
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miesięcy, a tym samym uznał, iż niezbędne jest zawieszenie posiadanej przez  spółkę OLT Express 
Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie przewozu lotniczego z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr ULC-LER-1/4000-0005/01/11.  
 
Mając na uwadze powyższe w drodze decyzji nr ULC-LER-1/4000-0066/01/12 z dnia 1 sierpnia 
2012 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiesił koncesję OLT Express Poland sp. z o.o. 
(dawniej Yes Airways sp. z o.o.) nr ULC-LER-1/4000-0005/01/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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Dział VIII 
 
Informacje dodatkowe 
 
W dniu 27 czerwca 2012 r. w siedzibie ULC z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego odbyło się spotkanie z przedstawicielem Agencji z kierownictwem Urzędu.  
W spotkaniu tym brał udział m. in. również przedstawiciel Departamentu Rynku Transportu 
Lotniczego.  
Celem spotkania było wyjaśnienie kompetencji Prezesa ULC wobec przewoźnika w 
szczególności w zakresie badania pochodzenia środków finansowych. Przedstawiciele ULC 
wskazali na obowiązujące przepisy Rozporządzenia 1008/ 20008 wskazujące na konieczność 
badania kondycji finansowej przewoźnika bez kompetencji Prezesa ULC w zakresie 
weryfikacji pochodzenia środków.  
Na spotkaniu ustalono, że ABW zwróci się do Prezesa ULC z wnioskiem o dostęp do akt 
dotyczących spółki. Ponadto, przedstawiciel ABW zasięgnął informacji na temat leasingodawców 
określonych w rejestrze cywilnych statków powietrznych. 
 
Pismem WA-31913/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego zwrócił się do Prezesa ULC z prośbą o przekazanie dokumentacji dotyczącej 
spółek OLT Express Regional sp. z o.o. oraz OLT Express Poland sp. z o.o.  
 
W odpowiedzi na powyższe (oraz w związku z rozmową telefoniczną, w wyniku której 
doprecyzowany został zakres niezbędnej dokumentacji)  pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r.  
Prezes Urzędu przekazał kopie całości dokumentacji dotyczącej procesu uzyskania, zmian i 
zawieszenia koncesji na przewóz lotniczy spółek OLT Express Regional sp. z o.o. oraz OLT 
Express Poland sp. z o.o. 
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Dział IX 
 
Podsumowanie nadzoru rynkowego Prezesa ULC wobec 
przewoźników z grupy OLT 
 
Na podstawie opisanych powyżej regulacji w obszarze procedury przyznawania koncesji oraz 
bieżącego nadzoru nad przewoźnikami z grupy OLT należy stwierdzić, że: 
 
1) Prezes ULC nadzorował przewoźników (również w obszarze finansowym) w taki sam sposób 
jak pozostałych koncesjonariuszy; 
 
2) fakultatywna możliwość zawieszenia koncesji przewoźnikom rozpatrywana była w kontekście 
szeregu aspektów – to jest:  
a) braku informacji z rynku o problemach z wypłacalnością przewoźników, 
b) wpływu ewentualnej decyzji zawieszającej na rynek lotniczy (realizacja przez biura podróży 
usług turystycznych, wzrost mobilności społeczeństwa, sprawne przeprowadzenie EURO 2012, 
sezon lotniczy LATO 2012, a co za tym idzie wzrost liczby podróży również drogą lotniczą), 
c) rozwoju rynku usług lotniczych, 
d) dobrego poziomu bezpieczeństwa przewoźników, jaki był zapewniany przez przewoźników z 
grupy OLT; 
e) skutków podjęcia takiej decyzji – to jest niemożności wykonywania zakontraktowanych 
wcześniej przez przewoźników usług, 
f) braku innego narzędzia w rękach Prezesa ULC „dyscyplinującego” przewoźników. Przewoźnicy 
z grupy OLT przez cały okres swojego funkcjonowania (tj. od momentu powstania w roku 2004 
jako Jet Air sp. z o.o. oraz w roku 2011 jako Yes Airways sp. z o.o.) pozostawali pod nadzorem 
Prezesa Urzędu. Ich rozwój nabrał dynamiki w momencie dokapitalizowania przez nowego 
właściciela – spółkę Amber Gold sp. z o.o. – w roku 2011.  
W tym okresie obaj przewoźnicy spełniali unijne i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, 
wywiązywali się  ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów oraz przyczyniali się do wzrostu 
mobilności polskiego społeczeństwa i rozwoju regionalnych portów lotniczych.  
W takiej sytuacji zawieszenie przewoźnikom z grupy OLT koncesji na wykonywanie przewozów 
lotniczych - de facto uniemożliwiające spółkom prowadzenie podstawowej działalności 
gospodarczej - musiało by być uzasadnione w sposób niepowodujący żadnych wątpliwości i 
kontrowersji -  to jest mieć  podstawy faktyczne i prawne (stosowane jednakowo wobec wszystkich 
przewoźników lotniczych nadzorowanych przez Prezesa ULC);  
3) koncesje dla przewoźników wydawane były: 
a) w przypadku OLT Express Regional sp. z o.o. w 2004 r. (jako Jet Air sp. z o.o.), 
b) w przypadku OLT Express Poland sp. z o.o. w 2011 r. (jako Yes Airways sp. z o.o.)  
a następnie jedynie zmieniane w zakresie nazwy firmy, składu zarządu, siedziby, struktury 
kapitałowej.  
Jednakże podmiotowość prawna i tożsamość nie została zmieniona i należy mówić o koncesji 
odpowiednio z 2004 r. (w przypadku OLT Express Regional sp. z o.o.) oraz z 2011 r. (w 
przypadku OLT Express Poland sp. z o.o.) następnie stosownie zmienianych we wskazanych 
powyżej obszarach, a nie o koncesjach udzielanych nowym przewoźnikom pojawiającym się 
na rynku ; 
 
4) konieczność stosowania procedur obowiązujących z KPA (wymóg udokumentowania 
właściwego wezwania strony do przedstawienia dokumentów – np.: ubezpieczenia -  a co za tym 
idzie oczekiwanie na tzw. „zwrotkę pocztową”) wydłużała znacząco stosowane procedury i 
miała wpływ na sprawność działania Urzędu; 
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5) brak regulacji dotyczących obowiązku informowania przez Krajowy Rejestr Sądowy o 
zmianach dokonanych w składzie zarządu spółek utrudniał uzyskanie przez ULC aktualnej 
informacji  o składzie zarządu; 
 
6) długotrwałe procedury rejestrowe w KRS (rejestracja składu zarządu od końca sierpnia do 
początków grudnia 2011 r.) uniemożliwiły weryfikacj ę w odpisie KRS składu zarządu OLT 
Express Regional sp. z o.o.; 
 
7) Prezes ULC nie skorzystał z narzędzia w postaci przedłożenia koncesji do ponownego 
zatwierdzenia gdyż żaden element wpływający na sytuację prawną OLT Express regional sp. zo.o. 
nie zmienił się w sposób uzasadniający wszczęcie takiego postępowania (vide Dział VI pkt 4). 
 
Szczegółowe informacje o dokumentach weryfikowanych przez Prezesa ULC w postępowaniu 
o udzielenie koncesji i prowadzenie stałego nadzoru nad koncesjonariuszem przedstawiają 
Załączniki nr 15 i 16 do niniejszego dokumentu. 
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Dział X 
 
Nadzór Prezesa ULC nad przewoźnikami z grupy OLT w pozostałych 
obszarach 
 
1. Ochrona lotnictwa cywilnego 
 
Ochrona lotnictwa cywilnego jest to zespół działań oraz procedur podejmowanych w celu 
przeciwdziałaniu aktom bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.  
Zgodnie z art. 2 pkt. 20 ustawy Prawo lotnicze aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym 
jest bezprawny i celowy akt polegający m.in. na użyciu w czasie lotu statku powietrznego przemocy 
wobec osoby znajdującej się na jego pokładzie, jeżeli akt ten może zagrozić bezpieczeństwu tego 
statku, porwaniu statku powietrznego z załogą i pasażerami na pokładzie lub bez nich, również w 
celu użycia statku powietrznego jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza.  
Jednym z wymogów  warunkujących wydanie koncesji oraz certyfikatu przewoźnika lotniczego jest 
posiadanie przez przewoźnika lotniczego programu ochrony zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego.  
 

1.1. Program ochrony przewoźnika lotniczego 

 
Obaj przewoźnicy posiadali zatwierdzone programy ochrony. Zmiana nazw spółek nie miała 
wpływu na ważność programów ochrony. Należy wskazać, że programy ochrony OLT Express 
Regional sp. z o.o. oraz OLT Express Poland sp. z o.o., o których mowa poniżej były de facto 
aktualizacjami programów ochrony  ich „poprzedników”  tj. Jet Air sp. z o. o. oraz  Yes Airways 
sp. z o. o. dostosowującymi  je do ówczesnego stanu prawnego oraz zmian wynikających głównie 
ze zmian nazw firm i osób zarządzających. 
 
Dodać należy, iż: 
1) program ochrony OLT Express Regional sp. z o.o. wpłynął do ULC pismem z dnia 22 lutego 
2012 r. Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia aktualizacji programu ochrony przewoźnika 
lotniczego OLT Express Regional sp. z o.o. została wydana w dniu 26 marca 2012 r. Program 
został wprowadzony w życie w OLT Express Regional sp. z o.o. w dniu 28 marca 2012 r.; 

2) program ochrony OLT Express Poland sp. z o.o. wpłynął do ULC pismem z dnia 14 marca 2012 
r. Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia aktualizacji programu ochrony przewoźnika lotniczego 
OLT Express Poland sp. z o. o. została wydana w dniu 23 marca 2012 r. Program został 
wprowadzony w życie w OLT Express Poland sp. z o.o. w dniu 29 marca 2012 r. 

 

1.2. Wykonywanie wewnętrznej kontroli jako ści; 

 
W ramach bieżącego nadzoru Prezes Urzędu monitorował wykonywanie wewnętrznych czynności 
kontroli jakości przez podmioty.  
Częstotliwość wykonywanych czynności przedstawia poniższe zestawienie: 
1) OLT Express Poland sp. z o.o. – w 2012 roku podmiot wykonał cztery wewnętrzne inspekcje 
(luty, kwiecień i dwa razy w maju) oraz jeden wewnętrzny test ochrony (maj); 
2) OLT Express Regional sp. z o.o. - w 2012 roku podmiot wykonał dwie wewnętrzne inspekcje 
(maj, czerwiec), dwa wewnętrzne testy ochrony (maj). 
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Przeprowadzone czynności jakości potwierdzały, że system kontroli jakości działa sprawnie. 
Obydwa podmioty były w stanie samodzielnie wykrywać niezgodności oraz reagować na 
stwierdzone uchybienia.  
 
1.3. Bieżący nadzór nad spełnieniem wymogów z zakresu ochrony  

 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w 
sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości (Dz. U. nr 25, poz. 208), kontrola jakości w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego wykonywana jest w oparciu o roczny harmonogram zatwierdzony 
przez Prezesa Urzędu. 
Harmonogram na 2012 rok uwzględniał kontrolę w Jet Air sp. z o.o.  
Mając na uwadze zmiany własnościowe, w dniu 25 lipca 2012 r. Urząd wysłał zawiadomienie do 
OLT Express Regional sp. z o. o. o zamiarze przeprowadzenia kontroli z obszaru ochrony lotnictwa 
cywilnego w dniu 8 sierpnia 2012 r.  
Jednakże w związku z: 
1) pismem p. Dominiki Szterk (Kierownika ds. Ochrony Olt Express Regional Sp. z o.o.) 
informującym, iż „w dniu 27 lipca 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku firma zgłosiła wniosek 
o ogłoszenie upadłości OLT Express Regional sp. z o.o.”, 
2) wydaną w dniu 27 lipca 2012 r. decyzją Prezesa ULC zawieszającą koncesję na wykonywanie 
działalności 
- Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC odstąpił od zaplanowanej kontroli 
na dzień 8 sierpnia 2012 r. 
 
2. Certyfikacja przewoźników lotniczych 
 
2.1. Proces certyfikacji 

 
Proces certyfikacji przewoźników lotniczych realizowany jest na podstawie obowiązujących  
przepisów prawa i jest potwierdzeniem spełnienia przez podmiot wymagań ustanowionych dla 
uzyskania certyfikatu przewoźnika lotniczego tzw. AOC – Aircraft Operator Certificate 
(wymagania te reguluje obecnie Rozporządzenie Rady (EWG) 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w 
sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego, Załącznik III, tzw. EU-OPS).  
Proces certyfikacji ma także na celu sprawdzenie trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego (zgodnie z art. 160 
ustawy Prawo Lotnicze). Certyfikat AOC potwierdza, że podmiot ustanowił właściwą strukturę 
organizacyjną, zarządzanie jest odpowiednie i właściwie dobrane do skali i zakresu operacji, 
procedury operacyjne są poprawnie ustanowione, a personel wykwalifikowany i przeszkolony. 
Samo posiadanie certyfikatu AOC nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie przewozu lotniczego – w tym celu niezbędne jest również uzyskanie stosownej koncesji na 
warunkach określonych powyżej w Dziale I-V niniejszego dokumentu. 
 
2.2. Działania administracyjne Urzędu 
 
2.2.1. OLT Express Poland sp. z o.o. 

 
1) Informacja operatora Yes Airways sp. z o.o. o zmianie nazwy spółki z Yes Airways sp. z o.o. 
na OLT JetAir City sp. z o.o. wpłynęła do Urzędu w dniu 15 grudnia 2011 r. (pismo z dnia 15 
grudnia 2011 r. – zarejestrowane w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu).  
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Informacja zawierała oświadczenie, że zmiana nazwy, organizacja jak i pozostała reszta danych 
wraz ze strukturą organizacyjną, zakresami odpowiedzialności i wszystkimi osobami 
nominowanymi nie ulega zmianie.  
Jednocześnie spółka wnioskowała o wyrażenie zgody na czasowe używanie dotychczasowych 
zezwoleń, upoważnień operacyjnych oraz Instrukcji Operacyjnej wydanych operatorowi Yes 
Airways sp. z o.o.  
Załączony KRS wskazywał, że wspólnikami są p. Jacek Łyczba, p. Piotr Lubaczewski oraz Amber 
Gold sp. z o.o. Prezesem jednoosobowego zarządu był p. Jacek Łyczba.   
Po analizie przedłożonych dokumentów Prezes Urzędu decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. 
zmienił certyfikat operatora w zakresie nazwy podmiotu. Pozostały zakres uprawnień nie 
uległ zmianie. Powyższe działania administracyjnie były realizowane zgodnie z wymaganiami OPS 
1.185 pkt. a (załącznik do rozporządzenia Komisji WE 859/2008) i nie wymagały przeprowadzenia 
audytu kontrolnego; 
2) w dniu 30 grudnia 2011 r. do Urzędu wpłynęła informacja od firmy OLT JetAir City sp. z o.o. 
o zmianie dotychczasowej nazwy z OLT JetAir City sp. z o.o. na OLT Express Poland Sp. z 
o.o.  
Załączony KRS wskazywał, że wspólnikami są: p. Jacek Łyczba i Amber Gold sp. z o.o., a w 
zarządzie zasiada jedynie p. Jacek Łyczba. 
Jednocześnie firma wnioskowała o wyrażenie zgody na czasowe używanie dotychczasowych 
zezwoleń, upoważnień operacyjnych oraz Instrukcji Operacyjnej wydanych operatorowi Yes 
Airways sp. z o.o.  
Po analizie przedłożonych dokumentów Prezes Urzędu decyzją z dnia 13 stycznia 2012 r. 
zmienił certyfikat operatora w zakresie nazwy podmiotu. Pozostały zakres uprawnień nie uległ 
zmianie.  
Powyższe działania administracyjnie były realizowane zgodnie z wymaganiami OPS 1.185 pkt a 
(załącznik do rozporządzenia Komisji WE 859/2008) i nie wymagały przeprowadzenia audytu 
kontrolnego.  

 
2.2.2. OLT Express Regional sp. z o.o. 

 
1) W dniu 16 grudnia 2011 r. do Urzędu wpłynęła informacja od operatora JetAir sp. z o.o. o 
zmianie zarządu oraz nazwy przedsiębiorstwa na OLT Express Regional sp. z o.o., 
kierownika odpowiedzialnego, wycofaniu samolotów typu J3202 i J3201 oraz fakcie 
oczekiwania na wypis z KRS uwzględniający powyższe zmiany; 
2) w dniu 23 grudnia 2011 r. do Urzędu wpłynął wniosek (na papierze firmowym JetAir sp. z o.o.) 
o zmianę kierownika odpowiedzialnego podpisany przez p. Andrzeja Dąbrowskiego – Prezesa 
Zarządu OLT Express Regional sp. z o.o., wraz z kopią aktu notarialnego (repertorium A nr 
58/02/2011). Uchwała nr 6 z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołuje p. 
Andrzeja Dąbrowskiego na Prezesa Zarządu. 
W dniu 29 grudnia 2011 r. do Urzędu wpłynęło pismo uzupełniające poprzednie wnioski i 
załączające charakterystykę przedsiębiorstwa (OPQ). Urząd rozpoczął procedowanie sprawy;  
3) kolejny wniosek operatora Jet Air sp. z o.o. wpłynął w dniu 18 stycznia 2012 r. (pismo z dnia 13 
stycznia 2012 r.).  
Pismo podpisane przez Prezesa Zarządu p. Andrzeja Dąbrowskiego  zawierało wniosek o: zmianę 
nazwy spółki z JetAir sp. z o.o. na OLT Express Regional sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 
Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk, zmianę kierownika odpowiedzialnego z p. Krzysztofa 
Wicherka na p. Andrzeja Dąbrowskiego, wycofanie z użytkowania 4 samolotów JetStream 
Bae32 i wprowadzenia jednego samolotu ATR-42.   
Wniosek zawierał deklarację, że OLT Express Regional sp. z o.o. przejęła całą strukturę 
organizacyjną (za wyjątkiem zmiany kierownika odpowiedzialnego), Instrukcje, dokumenty, 
działalność organizacji Jet Air sp. z o.o. oraz prośbę o bezpośrednie przeniesienie wszystkich 
postępowań toczących się w Urzędzie i dotyczących JetAir sp. z o.o. na spółkę OLT Express 
Regional sp. z o.o.; 
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4) w dniu 31 stycznia 2012 r. Prezes Urzędu wezwał p. Andrzeja Dąbrowskiego do usunięcia braku 
we ww. wniosku polegającym na braku przedłożenia wypisu z KRS wraz z pouczeniem, że 
nieprzedłożenie ww. wypisu czyni niemożliwym rozpatrzenie wniosku spółki; 
5) 8 lutego 2012 r. do Urzędu wpłynął wniosek na papierze firmowym OLT Express Regional sp. z 
o.o. o zmianę nazwy spółki z Jet Air sp. z o.o. na OLT Express Regional sp. z o.o., z siedzibą 
przy ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk, zmianę kierownika odpowiedzialnego z p. 
Krzysztofa Wicherka na p. Andrzeja Dąbrowskiego, wycofanie z użytkowania 4 samolotów 
JetStream Bae32 i wprowadzenia jednego samolotu ATR-42 oraz użytkowanie dokumentacji 
JetAir sp. z o .o. przez okres 2 miesięcy.  
Do wniosku dołączony był wypis z KRS z dnia 7 lutego 2012 r. zgodnie z którym właścicielem 
OLT Express Regional sp. z o.o. był Amber Gold sp. z o.o., prezesem zarządu p. Andrzej 
Dąbrowski a wice-prezesem p. Michał Swoboda. Zgodnie z zapisem w dziele II rubryka 1 – prezes i 
wice-prezes byli upoważnieni do składania oświadczeń samodzielnie; 
6) w dniu 17 lutego 2012 r. po analizie przedstawionych dokumentów dowodowych Prezes Urzędu 
zaakceptował p. Andrzeja Dąbrowskiego na stanowisku kierownika odpowiedzialnego; 
7) po analizie przedłożonych dokumentów Prezes Urzędu decyzją z dnia 17 lutego 2012 r. 
zmienił certyfikat operatora w zakresie: nazwy podmiotu na OLT Experess Regional sp. z o.o. 
z adresem ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk, usunął ze Specyfikacji Operacyjnej samoloty 
JetStream (Bae32) i wpisał samolot ATR-42.  
Pozostały zakres uprawnień nie uległ zmianie.  
Powyższe działania administracyjnie były realizowane zgodnie z wymaganiami OPS 1.185 pkt a 
(załącznik do rozporządzenia Komisji WE 859/2008). W zakresie wprowadzenia do specyfikacji 
operacyjnej samolotu typu ATR-42, wykonano standardowe procedury (inspekcje EQP) 
przewidziane przepisami prawa w zakresie wprowadzania nowego egzemplarza statku 
powietrznego. 
8) Prezes Urzędu wydał czasową zgodę na korzystanie z Instrukcji wykonawczych zatwierdzonych 
dla przewoźnika JetAir sp. z o.o. (do czasu uzyskania zatwierdzenia stosownej zmiany IO – decyzje 
Prezesa ULC z dnia 23/02/2012 oraz z dnia 23/04/2012). 
 
2.3. Umowy leasingu zawierane przez spółki OLT Express Regional sp. z o.o i 
OLT Express Poland sp. z o.o. 
 
OLT Express Regional sp. z o.o. i OLT Express Poland sp. z o.o. leasingowały statki powietrzne 
wraz z załogami, od innych operatorów na podstawie umowy leasingu (były to tzw. umowy wet 
lease). Podstawę prawną tych umów stanowił przepis OPS 1.165 lit.b pkt 2, gdyż umowy jakie 
zawierały zarówno OLT Express Regional sp. z o.o. i OLT Express Poland sp. z o.o., były 
zawierane z operatorami wspólnotowymi.  
 
Należy podkreślić, że zgodnie z definicją zawartą w OPS 1.165 lit. a pkt 2 leasing z załogą (wet 
lease), oznacza użytkowanie samolotu na podstawie certyfikatu AOC leasingodawcy. Taką 
możliwość dają operatorom UE przepisy UE.  
Warunkiem zawarcia umowy we-lease jest konieczność uzyskania uprzedniej zgody właściwego 
organu, którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu. 
 
W związku z leasingiem samolotów OLT Express Regional sp. z o.o. i OLT Express Poland sp. z 
o.o. dostarczały do Prezesa Urzędu następujące dokumenty: 
1) wniosek o zawarcie umowy wet-lease; 
2) kopie umowy wet-lease (należy podkreślić, że w tych umowach, odpowiednio OLT Express 
Regional sp. z o.o. i OLT Express Poland sp. z o.o. były leasingobiorcą); 
3) Kopie certyfikatów AOC wraz ze specyfikacjami operacyjnymi. 
4) Kopie polis ubezpieczeniowych. 
5) Dowód wniesienia opłaty lotniczej zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo lotnicze. 
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Podsumowując, OLT Express Regional sp. z o.o. i OLT Express Poland sp. z o.o., korzystały z 
samolotów innych przewoźników, które były wpisane do Specyfikacji Operacyjnych  
przewoźników dających samoloty w leasing. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad 
eksploatacją statku powietrznego ponosi dający w leasing oraz władza lotnicza Państwa, która 
wydała ten certyfikat. 
Ponadto, Prezes Urzędu jest odpowiedzialny za ocenę wniosków o leasing pod kątem formalnym, a 
nie pod kątem kosztów ponoszonych przez przewoźnika. W dostarczanych do Urzędu umowach 
koszty ponoszone przez przewoźnika nie są ujawniane. 
 
2.4. Ilość użytkowanych statków powietrznych  
 
Spółka OLT Express Poland sp. z o.o. użytkowała 11 statków powietrznych typu A 320/319 (stan 
na koniec lipca 2012 r.).  
Spółka OLT Express Regional sp. z o.o. użytkowała 4 statki powietrzne typu ATR 42/72 (stan na 
koniec lipca 2012 r.). 
 
2.5. Informacje dotyczące pracowników 
 
U przewoźników OLT Express Poland sp. z o.o. i OLT Express Regional sp. z o.o. pracowali 
zarówno obywatele polscy, jak i obcokrajowcy.  
Wszyscy piloci sprawdzani podczas audytów (realizowanych metodą próbkowania zgodnie z 
technikami audytu ISO 9000) posiadali ważne licencje uprawniające na typ statku powietrznego, na 
którym wykonywali operacje: ATR 42/72 lub A320/319. 
 
W zakresie instrukcji wykonawczych (m.in. Instrukcja Operacyjna) przewoźnicy w początkowym 
okresie po zmianie nazwy posługiwali się, za zgodą Prezesa Urzędu, dokumentami z logo 
poprzednich nazw.  
U obu przewoźników w trakcie procesu zmiany nazwy zachowana była ciągłość na stanowiskach 
osób nominowanych (tzw. post holderów) odpowiedzialnych za kluczowe obszary wykonywania 
operacji lotniczych. W okresie późniejszym realizowane były zmiany na niektórych stanowiskach 
zgodnie z wymaganiami OPS 1.185. Każdy kandydat na stanowisko osoby nominowanej był 
oceniany indywidualnie, zgodnie z procedurami i listami kontrolnymi zawartymi w Podręczniku 
Nadzoru Operacyjnego i akceptowany przez Prezesa Urzędu. 

 
3. Ochrona praw pasażerów 
 
3.1. Uprawnienia Urzędu 
 
Komisja Ochrony Praw Pasażerów Urzędu zajmuje się rozpatrywaniem – w imieniu Prezesa ULC - 
skarg pasażerów poszkodowanych w wyniku działalności linii lotniczych.  
Komisja: 
1) na mocy przepisów Rozporządzenia (WE) 261/2004, rozpatruje skargi w trzech przypadkach: 
a) odwołania lotu, 
b) dużego opóźnienia lotu, 
c) odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu; 
2) na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zajmuje się również naruszeniem praw osób: 
a) niepełnosprawnych, 
b) osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą; 
3) prowadzi kontrole przewoźników lotniczych na lotniskach w zakresie spełniania przez nich 
obowiązku informowania  pasażerów o przysługujących im prawach; 
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4) udziela  pisemnych odpowiedzi  na zapytania odnośnie  praw  dotyczących ochrony pasażerów w 
transporcie lotniczym; 
5) w sprawach spornych, tj. takich, które po wyczerpaniu drogi administracyjnej rozpatrywane są w 
postępowaniu sądowo-administracyjnym - zgodnie z zakresem swojej działalności - reprezentuje 
Urząd przed właściwym miejscowo Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 
6) w sytuacji ogłoszenia upadłości przez przewoźnika lotniczego Komisja nie ma szczególnych 
uprawnień do występowania z urzędu w imieniu poszkodowanych pasażerów, niemniej na wniosek 
pasażera wszczyna postępowania mające na celu ochronę jego praw na podstawie ww. 
rozporządzeń. Decyzje administracyjne kończące takie postępowania, Komisja kieruje do 
wskazanego w postanowieniu sądowym syndyka masy upadłości. 
 
 
3.2. Działania Urzędu w sprawach przewoźników z grupy OLT 
 
3.2.1. Działania zapobiegawcze 
 
W ramach wcześniejszych działań zapobiegawczych, pracownicy Komisji trzykrotnie 
przeprowadzali na lotniskach kontrole OLT Express Regional sp. zo.o. pod kątem przestrzegania 
przez przewoźnika art. 14 w/w Rozporządzenia 261/2004, a więc zapewnienia pasażerom 
informacji o ich prawach.  
Należy podkreślić, że nie stwierdzono żadnych naruszeń. Kontrole te miały miejsce na lotniskach 
we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2012 r., w Poznaniu w dniu 29 maja 2012 r. oraz w Katowicach 
w dniu 5 czerwca 2012 r. 
 
3.2.2. Rozpatrywanie skarg 
 
Zaprzestanie działalności dwóch polskich przewoźników z grupy OLT wywołała w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy bezprecedensowy napływ skarg pasażerskich, zapytań i telefonów dotyczących 
zwłaszcza kwestii zwrotów za niewykorzystane bilety lotnicze oraz wypłat odszkodowań  na 
podstawie w/w Rozporządzenia 261/2004.  
Poniższa tabela obrazuje ilość realizowanych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów zadań, w tym 
również lawinowy przyrost ilości spraw,  zwłaszcza w ostatnim kwartale 2012r, spowodowany w 
głównej mierze bankructwem ww. przewoźników - z 3801 spraw rozpatrywanych przez KOPP w 
bieżącym roku, około 30 % (1042 spraw) stanowią te, w których stroną jest OLT Express Regional 
Sp. z o.o. lub OLT Express Poland sp. z o.o. 

 

KOPP-zadania 2006-2012  
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postępowania 
administracyjneg
o (I instancja) 

odwołania lotów 467 534 816 538 611 726 1090 
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zakończone)- 
OLT EXPRESS 
REGIONAL   

Ponownie rozpatrzone sprawy (II instancja) 42 81 92 72 76 94 334  

w tym spraw w WSA   1 9 7 2 8 14 
87( w tym 57 
OLT EXPRESS 
POLAND) 

*dane aktualne na dzień 12 grudnia 2012 r. 
 

W chwili obecnej Komisja czyni maksymalne starania, aby wszystkie sprawy poszkodowanych 
pasażerów przez spółki OLT Express Poland i OLT Express Regional zakończone decyzjami 
administracyjnymi, przekazać na czas do syndyka masy upadłości we wskazanym w 
postanowieniu sądowym terminie. 
 
4. Technika lotnicza 
 
4.1. Certyfikacja i bieżący nadzór organizacji obsługowych (AMO) i organizacji 
zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) 

 

Proces certyfikacji i bieżący nadzór organizacji obsługowych (AMO) i organizacji zarządzania 
ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) jest prowadzony w oparciu o: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji Europejskiej; 

2) akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i wytyczne (acceptable means of compliance and 
guidance material).  

Rozporządzenia są w całości wiążące i podlegają bezpośredniemu stosowaniu we wszystkich 
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.  

Najważniejsze rozporządzenia  w tym zakresie to:  

1) rozporządzenie (WE) 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w 
sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i 
dyrektywę 2004/36/WE (tzw. rozporządzenie podstawowe); 

2) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej 
zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w 
sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.  

Procedury stosowane w Departamencie Techniki Lotniczej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (LTT) 
zawarte są w podręczniku inspektora (4 tomy, łącznie 2834 strony formatu A4). 

 

4.2. Działania administracyjne Urzędu 

 
4.2.1. OLT Express Poland sp. z o.o. 
 
1) pierwszy wniosek o certyfikację złożony został przez Organizację w dniu 17 stycznia 2011 r. 
Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami w dniu 29 
kwietnia 2011r., wydano certyfikat Nr PL.MG.067, rewizja 00 – decyzja nr PL.MG.067, ULC-
LTT-2/4344-0037/05/11. Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował samolot Airbus A320-214; 
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2) drugi wniosek złożony został  przez Organizację dnia 15 grudnia 2011r  i dotyczył zmiany nazwy 
na OLT Jetair  City spółka z o.o.  Wniosek zawierał oświadczenie, że struktura organizacyjna, 
zakresy odpowiedzialności  wszystkich osób nominowanych nie ulega zmianie.  
Po analizie przedłożonych dokumentów w dniu 20 grudnia 2011r . wydano rewizję 01 certyfikatu 
Nr Nr PL.MG.067 – decyzja nr ULC-LTT-2/4344-0055/01/11; 
3) trzeci wniosek złożony przez Organizację w dniu 30 grudnia 2011r dotyczył  zmiany nazwy na 
OLT Express Poland spółka z o.o.  
Po analizie przedłożonych dokumentów w dniu  13 stycznia 2012r wydano rewizję 02 do  
certyfikatu Nr PL.MG.067– decyzja nr ULC-LTT-2/4344-0055/01/11; 
4) czwarty wniosek złożony przez Organizację w dniu 24 kwietnia 2012r dotyczył rozszerzenia 
zakresu certyfikatu.  
Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych przez organizację działań 
korygujących w dniu 21 maja 2012 r, została wydana rewizja 03 certyfikatu PL.MG.067 - decyzja 
nr ULC-LTT-2/4344-0246/01/12. Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował samoloty Airbus 
A320 oraz  A319. 
5) piąty wniosek złożony przez Organizację został w dniu 5 czerwca 2012 r. i dotyczył rozszerzenia 
zakresu zatwierdzenia o uprawnienia do wykonywania przeglądów zdatności.  
Po przeprowadzeniu audytu w dniu 15 czerwca 2012 r., tego samego dnia wydano rewizję 04 
certyfikatu PL.MG.067 - decyzja nr ULC-DLK/4344-0101/01/12. 
6) Statystyka audytów zawarta jest w poniższej tabeli: 
 

Rok Liczba 
audytów 

Liczba 
niezgodności/ 
na audyt 

Suma 
niezgodności 

Liczba 
niezamkniętych 
niezgodności 
(stan obecny) 

Liczba 
niezgodności 
zamkniętych 
po terminie 

Liczba 
niezgodności 
o 
przedłużonym 
terminie 
usunięcia 

2012 5 6,8 34 6 8 2 
2011 4 8,0 32 0 1 1 

  
7) W dniu 06.09.2012r. certyfikat PL.MG.067 został zawieszony - Decyzja ULC-LTT-2/4374-
0012/01/12. 
 
4.2.2. OLT Express Regional spółka z o.o. 
 
1) Organizacja CAMO: 
a) wniosek o certyfikację złożony został przez organizację działającą pod nazwą Jet Air sp. z o.o. w 
2005 roku. 
Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami w dniu 18 
października 2005 r. wydano certyfikat nr PL.MG.010. Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował 
samolot: JETSTREAM 32, 
b) 15 czerwca 2009 r.  organizacja uzyskała rozszerzenie zakresu certyfikatu o samolot ATR-42 -  
rewizja 03 – w dniu 15 czerwca 2009 r., 
c) audyty przeprowadzone w roku 2011 wykazały niespełnianie przez organizację wymagań PART 
M. Dlatego też w dniu 8 sierpnia 2011 r. została wszczęta procedura zawieszania Certyfikatu 
PL.MG.010. W trakcie trwania postepowania zgodnie z M.B.707 w organizacji nastąpiły zmiany 
własnościowe. Organizacja pismem nr JA-T-2011-083 z dnia 24.10.2011r.  poinformowała Urząd o 
zawieszeniu wykonywania lotów do czasu osiągnięcia zgodności z przepisami PART M oraz o 
wdrożeniu działań naprawczych w tym zakresie.  Nowy właściciel w ramach działań naprawczych 
dokonał zmiany personelu zarządzającego organizacją CAMO obejmujące zmianę Kierownika 
odpowiedzialnego jak również personelu nominowanego (Postholder CAMO oraz Kierownik 
Jakości). Zatrudniono również nowy personel w dziale zarządzania oraz zrezygnowano z 
eksploatacji samolotów typu Jetstream 32. Zmieniono też oficjalną nazwę organizacji na OLT 
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Express Regional sp.z o.o. W styczniu 2012 organizacja poinformowała ULC o zakończeniu 
programu naprawczego oraz gotowości do poddania audytowi ULC - wniosek złożony przez 
Organizację w dniu 30 stycznia 2012 r. 
Audyt sprawdzający przygotowanie organizacji  przeprowadzono w dniach 13-14 lutego 2012 r.   
W wyniku pozytywnych wyników audytu, w dniu 17 lutego 2012 decyzją Prezesa Urzędu zostało 
umorzone postepowanie w celu zawieszenia certyfikatu PL.MG.010 oraz została wydana rewizja 04 
Certyfikatu nr PL.MG.010 - decyzja nr ULC-LTT-2/4344-0382/10/11.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował samolot ATR42, 
d) Kolejny wniosek  został złożony przez Organizację w dniu 9 marca 2012 r. i dotyczył 
rozszerzenia zakresu zatwierdzenia. Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu 
przeprowadzonych przez organizację działań korygujących w dniu 9 lipca 2012r wydano rewizję 05 
certyfikatu nr PL.MG.010 - decyzja nr ULC-LTT-2/4344-0173/02/12.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował ATR42 i ATR72, 
e) po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej OLT Express Regional sp. z o.o., likwidator złożył w dniu 
22 października 2012r wniosek o utrzymanie ważność certyfikatu w ograniczonym zakresie.  
Działania te mają na celu podtrzymanie zdatności do lotu samolotu ATR-42 o znakach rozp. SP-
KTR, który wchodzi w skład masy upadłościowej. Nie wykonywanie czynności ciągłej zdatności 
do lotu spowodowałoby obniżenie wartości samolotu.   
Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych przez organizację działań 
korygujących Prezes ULC przychylił się do wniosku i wydał   w dniu  27 listopada 2012r rewizję 
06 certyfikatu nr PL.MG.010 - decyzja nr ULC-LTT-2/4344-0574/01/12.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu: ATR42; 
 
2) Organizacja AMO: 
a) pierwszy wniosek o certyfikację został złożony przez Organizację Jet Air Sp. z o.o. w dniu 7 
października 2007 r.  
Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami w dniu 17 
grudnia 2008 r. wydano certyfikat nr PL.145.050, rewizja 00 – decyzja nr ULC-LTT-2/4342-
00168/2008-01.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował samolot JETSTREAM 32 z silnikami Garrett TPE331-
12UHR-701H w zakresie obsługi bazowej i liniowej lokalizacji w Warszawie, 
b) drugi wniosek złożony przez Organizację dotyczył uruchomienia lokalizacji obsługi liniowej w 
Bydgoszczy.  Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych przez organizację 
działań korygujących w dniu 2 marca 2010 r. wydano rewizję 01 certyfikatu nr PL.145.050 - 
decyzja nr ULC-LTT-2/4342-0053/01/10, 
c) trzeci wniosek złożony został przez Organizację w dniu 3 lutego 2010 r.  
Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji została wydana rewizja 02 do certyfikatu w dniu 19 lipca 
2010r., nr ULC-LTT-2/4342-0131/01/10.  
Nowy zakres zatwierdzenia certyfikatu obejmował JETSTREAM 32 (obsługa liniowa i bazowa) i 
ATR 42-300 (tylko obsługa liniowa) w dwóch lokalizacjach: Gdańsk oraz Warszawa, 
d) czwarty wniosek EASA Form 2 został złożony przez Organizację dnia 8 listopada 2010r. i 
dotyczył uruchomienia lokalizacji obsługi liniowej w Bremie (Niemcy).  
Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych przez organizację działań 
korygujących w dniu 6 grudnia 2010 r. wydano rewizję 03 do certyfikatu nr PL.145.050 - decyzja 
nr ULC-LTT-2/4342-0301/01/10, 
e) piąty wniosek złożony dnia 30 stycznia 2012 r. dotyczył zmiany nazwy na OLT Express 
Regional sp. z o.o.  
Po przeprowadzeniu audytu i analizie złożonych dokumentów została wydana 17.02.2012r.  w dniu  
rewizja 04 do certyfikatu PL.145.050 – Decyzja ULC-LTT-2/4372-0006/03/11, 
f) szósty wniosek został złożony przez Organizację w dniu dnia 27 lutego 2012 r. i dotyczył 
rozszerzenia zakresu o samolot ATR 72. 
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Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych przez organizację działań 
korygujących w dniu 2 maja 2012 r. została wydana rewizja 05 do certyfikatu nr PL.145.050  – 
decyzja nr ULC-LTT-2/4342-0058/06/12.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu: JETSTREAM 3200, ATR 42-300 i ATR 72-200, 
f) po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej OLT Express Regional sp. z o.o., likwidator złożył w dniu 
22 października 2012r. wniosek o utrzymanie ważność certyfikatu w ograniczonym zakresie.  
Działania te mają na celu podtrzymanie zdatności do lotu samolotu ATR-42 o znakach rozp. SP-
KTR, który wchodzi w skład masy upadłościowej. Nie wykonywanie obsługi spowodowałoby 
obniżenie wartości samolotu.  Po przeprowadzeniu audytu i zaakceptowaniu przeprowadzonych 
przez organizację działań korygujących Prezes ULC przychylił się do wniosku i wydał   w dniu  – 
27 listopada 2012r. rewizję 06 certyfikatu - decyzja nr ULC-LTT-2/4342-0376/01/12.  
Zakres zatwierdzenia certyfikatu ograniczono do obsługi liniowej samolotu ATR 42-300 w 
lokalizacji w Gdańsku, 
g) Statystyka audytów zawarta jest w poniższych tabelach: 
 
PL.MG.010 

Rok Liczba 
audytów 

Liczba 
niezgodności/ 
na audyt 

Suma 
niezgodności 

Liczba 
niezamkniętych 
niezgodności 
(stan obecny) 

Liczba 
niezgodności 
zamkniętych 
po terminie 

Liczba 
niezgodności 
o 
przedłużonym 
terminie 
usunięcia 

2012 3 3,0 9 0 0 0 
2011 5 11,0 55 0 7 1 
 
PL.145.050 

Rok Liczba 
audytów 

Liczba 
niezgodności/ 
na audyt 

Suma 
niezgodności 

Liczba 
niezamkniętych 
niezgodności 
(stan obecny) 

Liczba 
niezgodności 
zamkniętych 
po terminie 

Liczba 
niezgodności 
o 
przedłużonym 
terminie 
usunięcia 

2012 5 7,2 36 0 2 0 
2011 2 22,0 44 0 0 1 
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Dział XI 
 
Podsumowanie  
 
1) Przewoźnicy lotniczy OLT Express Poland sp. z o.o. oraz OLT Express Regional sp. z o. o. 
uzyskali swoje uprawnienia lotnicze (certyfikat przewoźnika lotniczego oraz koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego) znacznie przed dniem 
objęcia w tych przedsiębiorstwach udziałów przez spółkę Amber Gold sp. z o. o.  
Podmiotowość prawna i tożsamość przewoźników nie została zmieniona i pierwotnie uzyskane 
koncesje (odpowiednio przez Jet Air sp. z o.o. oraz Yes Airways sp. z o.o.) były jedynie 
zmieniane i aktualizowane w modyfikowanych obszarach (np.: skład zarządu, nazwa spółki);  
2) nadzór w zakresie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, ochrony oraz nadzór 
finansowy pełnione są przez Prezesa Urzędu w taki sam sposób w odniesieniu do wszystkich 
przewoźników lotniczych (zasada równości wobec prawa), bez względu na właścicieli 
nadzorowanych podmiotów (zarówno w odniesieniu do podmiotów prywatnych jak i skarbu 
państwa) – w przepisach lotniczych brak jest podstaw prawnych do innego traktowania 
przewoźników lotniczych z udziałem podmiotów, co do których inne instytucje państwowe 
mają zastrzeżenia w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru. 
Ponadto w przepisach prawa lotniczego krajowego i unijnego brak jest podstaw prawnych do 
badania środków pochodzenia kapitału inwestowanego w przewoźników lotniczych, a także brak 
podstaw prawnych do nadzoru finansowego nad właścicielami podmiotów lotniczych; 
3) w latach 2011/2012 obaj przewoźnicy z grupy OLT spełniali unijne i międzynarodowe 
standardy bezpieczeństwa, wywiązywali się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów oraz 
przyczyniali się do realizacji polityki państwa w zakresie wzrostu mobilności polskiego 
społeczeństwa i decentralizacji regionalnych portów lotniczych.  
W takiej sytuacji fakultatywne zawieszenie przez Prezesa Urzędu przewoźnikowi OLT Express 
Regional sp. z o.o. koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych wyłącznie ze względu na brak 
przedstawienia opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego musiałoby zostać 
potraktowane jako nadmierna biurokratyzacja, a nawet mogłoby zostać uznane za celowe 
ograniczanie konkurencji wobec przewoźników ju ż działających na rynku, w szczególności 
tych z udziałem skarbu państwa i prowadziłoby do natychmiastowego zakończenia świadczenia 
usług i niewywiązania się z zobowiązań wobec kontrahentów (w tym pasażerów); 
4) z punktu widzenia przepisów dotyczących Prezesa Urzędu wycofanie się Amber Gold sp. z o.o. z 
finansowania przewoźników grupy OLT było adekwatne do wycofania się PLL LOT SA z 
finansowania przewoźnika Centralwings (Nowy Przewoźnik sp. z o.o.) w roku 2009.  
Przepisy lotnicze nie uprawniają władz lotniczych danego państwa do ingerencji w swobodę 
wykonywania działalności gospodarczej przewoźników lotniczych w zakresie właścicieli; 
5) konieczność stosowania procedur z KPA wydłużała znacząco stosowne procedury i miała 
wpływ na sprawność działania Urzędu; 
6) brak regulacji dotyczących obowiązku informowania przez KRS o zmianach (np.: w składzie 
zarządu) jak również długotrwałe procedury rejestrowe w KRS uniemożliwiły weryfikacj ę w 
odpisie KRS składu zarządu przewoźnika. 
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Dział XII 
 
Załączniki 
 
Załącznik 1 – oś czasu OLT Express Regional sp. z o.o. 

OLT Express Regional sp. z o. o.

23. 03.2004 r. – JET 

AIR sp. z o. o.  

Uzyskanie koncesji 

na nieregularny 

przewóz lotniczy: 

przy użyciu statków 

powietrznych o 

maksymalnej masie 

startowej poniżej 

10.000 kg i 

posiadających mniej 

niż 20 miejsc 

pasażerskich

31.10.2005 r. – JET AIR sp. z 

o.o. uzyskuje koncesję na 

regularny przewóz lotniczy: 

przy użyciu statków 

powietrznych o MTOM 

poniżej 10.000 kg i 

posiadających mniej niż 20 

miejsc pasażerskich

19.06.2009 r.- zmiana 

koncesji z 31.10.2005 

r.

- uzyskanie 

uprawnienia do 

wykonywania  

regularnego przewozu 

lotniczego przy użyciu 

statków powietrznych 

bez ograniczenia 

MTOM oraz ilości 

miejsc pasażerskich

30.08.2011 r. – zmiana 

struktury właścicielskiej: 

większościowym udziałowcem 

została spółka Amber Gold sp. z 

o. o. (75% udziałów), natomiast 

pozostałymi udziałowcami 

Państwo Tomira i Krzysztof 

Wicherek (łącznie 25% 

udziałów), podniesienie 

kapitału zakładowego spółki z  

750 000, 00 zł do 10.000.000,00 

zł, powołanie Marcina Plichty 

na prezesa zarządu –

informacja uzyskana w dniu 

10.02.2012 r.

28.02.2012 r.- Zmiana 

koncesji na regularny 

przewóz JET AIR sp. z 

o.o. na OLT Express 

Regional sp. z o.o. : 

zmiana siedziby oraz 

struktury kapitałowej 

koncesjonariusza –

jedynym wspólnikiem 

OLT Express Regional

sp. z o. o. (dawniej Jet 

Air sp. z o. o.) została 

spółka Amber Gold sp. 

z o. o. – z siedzibą w 

Gdańsku, która 

posiada 620 000 

udziałów – o łącznej 

wartości 31 000 000, 

00 zł.

14.03.2012 r. – Koncesja na nieregularny 

przewóz JET AIR sp. z o.o. zmieniona na 

OLT Express Regional sp. z o.o. 

– zmiana  siedziby oraz struktury 

kapitałowej koncesjonariusza,  przyznanie 

uprawnień do wykonywania 

nieregularnego przewozu lotniczego przy 

użyciu statków powietrznych bez 

ograniczeń miejsc pasażerskich i MTOM

15.12.2011 r. – Całość 

udziałów dotychczasowych 

wspólników objęta przez 

Amber Gold sp. z o.o : -

podwyższenie kapitału 

zakładowego do 

31 000 000,00 zł, odwołanie  

Marcina Plichty z funkcji 

prezesa zarządu – informacja 

przekazana pismem z dnia 

10.02.2012 r.; skład zarządu 

na 15.12.2011 r.: Andrzej 

Robert Dąbrowski, Michał Jan 

Swoboda – informacja 

przekazana przez Amber Gold  

15.12.2011 r.

1

2

3

4

5

8
10

13

27.07.2012 r. – Zawieszenie 

koncesji OLT Express Regional

sp. z o.o.

- w związku z 

nieprzestawieniem 

dokumentów finansowych

14

27.07.2012 r. – Uzyskanie 

informacji o wstrzymaniu 

tankowania przez 

Petrolot sp. z o.o. -

świadczącej o 

potencjalnej niemożności 

spełnienia istniejących i 

potencjalnych 

zobowiązań przez OLT 

Express Regional sp. z o. 

o.

11

15.06.2012 r. –

Wszczęcie 

postępowania w 

sprawie zawieszenia 

koncesji - w związku z 

nieprzestawieniem 

dokumentów 

finansowych

30.06.2011 r. –

obowiązek 

przedstawienia 

sprawozdania 

finansowego 

poddanego 

kontroli 

biegłego 

rewidenta za 

rok 2010

6
12

30.06.2012 r. –

obowiązek 

przedstawienia 

sprawozdania 

finansowego 

poddanego 

kontroli 

biegłego 

rewidenta za 

rok 2011

7

10.02.2012 r.-

Oficjalna informacja 

od Spółki o aktualnym 

składzie zarządu : 

Andrzej Robert 

Dąbrowski, 

Michał Jan Swoboda 

(wraz z 

zaświadczeniami o 

niekaralności). 

Informacja  o  fakcie 

Powołania Marcina 

Plichty na prezesa 

zarządu z dniem 30 

sierpnia 2012 oraz 

odwołania Marcina 

Plichty z funkcji 

prezesa zarządu z 

dniem 15 grudnia 2011 

r.

9

5.12.2011 r. –

Zarejestrowanie w 

KRS faktu  

powołania Marcina 

Plichty na prezesa 

zarządu (na 10 dni 

przed jego 

odwołaniem) –

według informacji 

uzyskanej od Spółki 

10 lutego 2012 r.
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Załącznik 2 – oś czasu OLT Express Poland sp. z o.o. 
 
 

OLT Express Poland sp. z o. o.

29. 04.2011 r. – YES 

AIRWAYS  sp. z o. o.  

Uzyskanie koncesji na 

nieregularny przewóz 

lotniczy: 
przy użyciu statków 

powietrznych bez 

ograniczenia maksymalnej 

masy startowej  i liczby 

miejsc pasażerskich.

20.12.2011 r. –Zmiana 

koncesji YES AIRWAYS sp. 

z o.o. - regularny przewóz 

lotniczy, struktura 

kapitałowa (Amber Gold 

sp. z o.o.  

większościowym, 

wspólnikiem – 85,09% 

udziałów) , firma spółki 

na OLT JETAIR CITY SP. Z 

O.O.:

05.12.2011 r.- Informacja od 

YES AIRWAYS sp. z o .o. o 

planowanych: podwyższeniu 

kapitału zakładowego, zmianie 

struktury kapitałowej, zmianie 

firmy (nazwy) spółki  

09.01.2012 r. –Zmiana koncesji 

w zakresie firmy spółki z OLT 

JETAIR CITY SP. Z O.O. na OLT 

EXPRESS POLAND SP. Z O.O.

29.06.2012 r. 

przedstawienie 

sprawozdania 

finansowego  za rok 

2011 oraz planu 

gospodarczego na rok 

2012

1

2

3

4

8

31.07.2012 r. – Zawieszenie 

koncesji OLT Express POLAND 

sp. z o.o.
- W związku ze złą sytuacją finansową

Przedstawienie przez 

przewoźnika  oświadczenia o 

zaprzestaniu inwestowania 

przez Amber Gold w 

działalność lotniczą OLT 

Express Poland sp. z o. o.; 

przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień do sprawozdania 

finansowego za rok 2011

5

6

30.06.2012 r. –

obowiązek 

przedstawienia 

sprawozdania 

finansowego 

poddanego 

kontroli 

biegłego 

rewidenta za 

rok 2011

26.07.2012 r. 

przedstawienie 

sprawozdania 

finansowego poddanego 

kontroli biegłego 

rewidenta za rok 2011

9

05.07.2012 pismo 

ULC do OLT Express 

Poland sp. z o. o. o 

przedstawienie 

wyjaśnień do 

dokumentów 

finansowych oraz o 

złożenie 

sprawozdania wraz 

opinią i raportem 

biegłego rewidenta

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 48 z 173 
 

 
 
Załącznik 3 
 

 



Strona 49 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 50 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 51 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 52 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 53 z 173 
 

Załącznik 4 
 

 



Strona 54 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 55 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 56 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 57 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 58 z 173 
 

Załącznik 5 
 

 



Strona 59 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 60 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 61 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 62 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 63 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 64 z 173 
 

Załącznik 6 

 
 



Strona 65 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 66 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 67 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 68 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 69 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 70 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 71 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 72 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 73 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 74 z 173 
 

Załącznik 7 
 

 



Strona 75 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 76 z 173 
 

Załącznik 8 
 

 



Strona 77 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 78 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 79 z 173 
 

Załącznik 9 
 

 



Strona 80 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 81 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 82 z 173 
 

Załącznik 10 
 

 



Strona 83 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 84 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 85 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 86 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 87 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 88 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 89 z 173 
 

Załącznik 11 
 

 



Strona 90 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 91 z 173 
 

Załącznik 12 
 

 



Strona 92 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 93 z 173 
 

Załącznik 13 
 

 



Strona 94 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 95 z 173 
 

Załącznik 14 
 

 



Strona 96 z 173 
 

 
 
 
 



Strona 97 z 173 
 

 
 
 
 

 



Strona 98 z 173 
 

Załącznik 15 
 
Wymogi do uzyskania / utrzymania koncesji-OLT Express Regional sp. z o.o. 
Zgodnie z regulacjami przytoczonymi powyżej do udzielenia koncesji niezbędne jest spełnienie 
szeregu wymogów i złożenie określonych dokumentów. Poniżej przytoczone są dokumenty 
składane przez wnioskodawcę, które miały potwierdzić spełnianie określonych w ww. aktach 
wymogów (a wcześniej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. – w 
sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (Dz. Urz. UE L 240 z 24.08.1992, str.1, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 3, z późn. zm.) do uzyskania 
jak również do utrzymania posiadanej koncesji. 
 
 

1. główne miejsce prowadzenia 
działalności przez to 
przedsiębiorstwo znajduje się na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• Umowa spółki – tekst jednolity z 
29.01.2002; 

• Wniosek otrzymany 16.12.2003; 
• Informacje wskazane we wniosku 

otrzymanym 11.08.2005; 
• Umowa spółki złożona 11.08.2005; 

2. posiada ono ważny certyfikat 
(AOC) 

Fakt znany z urzędu 

3. dysponuje ono co najmniej 
jednym statkiem powietrznym, 
którego jest właścicielem lub 
który jest przedmiotem umowy 
leasingu bez załogi 

• Umowa najmu z 14.03.2003; 
• Złożone 11.08.2005 świadectwo 

rejestracji; 
• Złożona 11.08.2005 umowa 

sprzedaży; 
• Umowa najmu z 29.06.2005; 
• Umowa leasingu statku 

powietrznego z 30.11.2005; 
4. jego główną działalność stanowi 

wykonywanie przewozów 
lotniczych oddzielnie lub w 
połączeniu z każdą inną 
działalnością handlową przy 
użyciu statku powietrznego lub z 
naprawą i konserwacją statków 
powietrznych 

• Oświadczenie wystawione 
12.12.2003; 

• Oświadczenie otrzymane 
11.08.2005; 

5. państwa członkowskie lub 
obywatele państw 
członkowskich posiadają ponad 
50 procent udziałów w 
przedsiębiorstwie oraz 
skutecznie je kontrolują, 
bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez jedno lub więcej 
przedsiębiorstw 
pośredniczących, z wyjątkiem 
przypadków zgodnych z 
postanowieniami umowy z 
państwem trzecim, której 
Wspólnota jest stroną 

• Odpis z KRS na dzień 4.12.2003; 
• Oświadczenie o pełnionych 

funkcjach w innych podmiotach 
wystawione 12.12.2003; 

• Oświadczenie o składzie zarządu 
wystawiony 12.12.2003 

• Lista wspólników wystawiona 
12.12.2003; 

• Otrzymana 16.03.2004 lista 
udziałowców, 

• Odpis z KRS na dzień 27.05.2008 
• Złożony 11.08.2005 skład zarządu; 
• Złożone 11.08.2005 oświadczenie o 

pełnionych funkcjach w innych 
podmiotach; 
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• Złożona 11.08.2005 lista 
udziałowców; 

• Złożona 21.10.2005 lista 
udziałowców; 

• Odpis z KRS na dzień 15.11.2006; 
• Odpis z KRS na dzień 30.07.2007; 
• Odpis z KRS na dzień 16.07.2008; 
• Złożona 26.08.2008 lista 

udziałowców; 
• Odpis z KRS na dzień 15.05.2009; 
• Złożony 15.06.2009 skład zarządu 
• Odpis z KRS na dzień 17.06.2009; 
• Informacja o składzie zarządu oraz o 

zmianie struktury kapitałowej z 
15.12.2011; 

• Odpis z KRS na dzień 7.02.2012; 
• Odpis z KRS na dzień 7.07.2012; 
• Informacja o składzie zarządu oraz o 

strukturze kapitałowej z 9.02.2012; 
• Oświadczenia prezesa i wiceprezesa 

zarządu o pełnionej funkcji złożone 
29.02.2012; 

• Oświadczenia prezesa i wiceprezesa 
zarządu o pełnionej funkcji złożone 
7.05.2012; 

• Oświadczenia członków zarządu o 
pełnionej funkcji złożone 
17.07.2012; 

• Wykaz członków zarządu złożony 
17.07.2012; 

• Rezygnacja z funkcji członka 
zarządu (J. Łyczba) wystawiona z 
dniem 27.07.2012; 

6. spełnia ono warunki finansowe 
określone w art. 5 
rozporządzenia nr 1008/2008 

• Dokumenty finansowe otrzymane 
16.03.2004; 

• Dokumenty finansowe otrzymane 
11.08.2005; 

• Dokumenty finansowe złożone 
20.11.2006; 

• Dokumenty finansowe złożone 
15.10.2007; 

• Dokumenty finansowe złożone 
11.07.2008; 

• Dokumenty finansowe złożone 
15.06.2009; 

• Dokumenty finansowe złożone 
15.07.2009; 

• Dokumenty finansowe złożone 
20.08.2010; 

• Informacja wystawiona 29.06.2011 
o dokapitalizowaniu spółki; 
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• Dokumenty finansowe złożone 
5.12.2011; 

• Dokumenty finansowe złożone 
23.12.2011; 

• Dokumenty finansowe złożone 
30.05.2012; 

• Dokumenty finansowe złożone 
18.06.2012; 

• Dokumenty finansowe złożone 
22.06.2012; 

7. spełnia ono wymogi 
ubezpieczeniowe określone w 
art. 11 rozporządzenia nr 
1008/2008 oraz w art. 4 
rozporządzenia nr 785/2004 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 5.12.2003; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 9.01.2004; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 16.03.2004 

• Złożone 4.10.2005 polisy 
ubezpieczeniowe; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 22.09.2006; 

• Złożone 15.06.2009 polisy 
ubezpieczeniowe; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 17.06.2010; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 22.09.2010; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 19.05.2011; 

• Polisy ubezpieczeniowe wystawione 
w dniu 17.06.2011; 

• Złożone 22.12.2011 polisy 
ubezpieczeniowe; 

• Złożone 11.01.2012 polisy 
ubezpieczeniowe; 

• Złożone 11.07.2012 polisy 
ubezpieczeniowe; 

8. spełnia ono wymogi przepisów 
dotyczących dobrej reputacji 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
nr 1008/2008 

• Oświadczenie, iż nie cofnięto 
koncesji wystawione 12.12.2003; 

• Zaświadczenie z rejestru dłużników 
niewypłacalnych wystawione 
4.12.2003; 

• Zaświadczenie o niekaralności (K. 
Wicherek) wystawione 4.12.2003; 

• Złożone 11.08.2005 oświadczenie, iż 
nie cofnięto koncesji; 

• Złożone 11.08.2005 zaświadczenie o 
niekaralności (K. Wicherek); 

• Złożone 11.08.2005 zaświadczenie z 
rejestru dłużników niewypłacalnych; 

• Zaświadczenie o niekaralności 
wystawione 31.01.2012 (M. 
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Swoboda, A. Dąbrowski); 
• Zaświadczenie o niekaralności 

wystawione 13.07.2012 (J. Łyczba, 
R. Orłowski, A. Dąbrowski); 
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Załącznik 16 
 
Wymogi do uzyskania / utrzymania koncesji-OLT Express Poland sp. z o.o. 
Zgodnie z regulacjami przytoczonymi powyżej do udzielenia koncesji niezbędne jest spełnienie 
szeregu wymogów i złożenie określonych dokumentów. Poniżej przytoczone są dokumenty 
składane przez wnioskodawcę, które miały potwierdzić spełnianie określonych wymogów do 
uzyskania jak również do utrzymania posiadanej koncesji. 
 
 
 

1. główne miejsce prowadzenia 
działalności przez to 
przedsiębiorstwo znajduje się na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• Złożony wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 odpis z KRS spółki; 

• Złożona wraz z wnioskiem umowa 
spółki; 

2. posiada ono ważny certyfikat 
(AOC) 

Fakt znany z urzędu 

3. dysponuje ono co najmniej 
jednym statkiem powietrznym, 
którego jest właścicielem lub 
który jest przedmiotem umowy 
leasingu bez załogi 

• Złożona wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 umowa najmu samolotu 
Airbus A320-200, 

4. jego główną działalność stanowi 
wykonywanie przewozów 
lotniczych oddzielnie lub w 
połączeniu z każdą inną 
działalnością handlową przy 
użyciu statku powietrznego lub z 
naprawą i konserwacją statków 
powietrznych 

• Oświadczenie woli dołączone wraz z 
wnioskiem z 11.02.2011, 

5. państwa członkowskie lub 
obywatele państw 
członkowskich posiadają ponad 
50 procent udziałów w 
przedsiębiorstwie oraz 
skutecznie je kontrolują, 
bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez jedno lub więcej 
przedsiębiorstw 
pośredniczących, z wyjątkiem 
przypadków zgodnych z 
postanowieniami umowy z 
państwem trzecim, której 
Wspólnota jest stroną 

• Złożony wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 odpis z KRS spółki, 

• Oświadczenie dołączone wraz z 
wnioskiem z 11.02.2011 

• Złożone w dniu 19.04.2011 
oświadczenie o strukturze udziałów, 

• Złożona pismem z dnia 16.11.2011  
informacja o zmianie udziałów, 

• Złożona pismem z dnia 2.12.2011  
informacja o podwyższeniu kapitału 
i zmianie umowy spółki, 

• Wystawione w dniu 7.12.2011 
oświadczenie strukturze udziałów 
Spólników, 

• Złożone pismem z dnia 15.12.2011 
odpis z KRS, 

• Złożona pismem z dnia 20.12.2011  
informacja o zmianie umowy spółki 

• Złożona pismem z dnia 20.12.2011  
informacja o zmianie umowy spółki 
wraz z odpisem z KRS, 

• Złożona pismem z dnia 16.07.2012 
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informacja o zmianach umowy 
spółki, wykaz członków zarządu, 
oświadczenia woli o pełnionych 
funkcjach w innych podmiotach, 

6. spełnia ono warunki finansowe 
określone w art. 5 
rozporządzenia nr 1008/2008 

• Złożone wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 dokumenty finansowe 
spółki (sprawozdanie finansowe, 
plan gospodarczy), 

• Złożone pismem z dnia 6.04.2011 
uzupełnienie planu gospodarczego, 

• Złożone 31.08.2011 sprawozdanie 
finansowe, 

• Złożony pismem z dnia 7.12.2011 
plan gospodarczy, 

• Wystawione 16.12.2011 
potwierdzenie udzielenia pożyczki 
spółce, 

• Złożony pismem z dnia 26.06.2012 
plan gospodarczy i sprawozdanie 
finansowe, 

• Złożone pismem z dnia 26.07.2012 
sprawozdanie finansowe, 

• Złożone pismem z dnia 31.07.2012 
wyjaśnienia do  sprawozdania 
finansowego, 

7. spełnia ono wymogi 
ubezpieczeniowe określone w 
art. 11 rozporządzenia nr 
1008/2008 oraz w art. 4 
rozporządzenia nr 785/2004 

• Złożone 15.04.2011 polisy 
ubezpieczeniowe 

• Złożone pismem z dnia 9.12.2011 
polisy ubezpieczeniowe 

• Złożone pismem z dnia 13.01.2012 
polisy ubezpieczeniowe, 

• Złożone pismem z dnia 28.05.2012 
polisy ubezpieczeniowe 

8. spełnia ono wymogi przepisów 
dotyczących dobrej reputacji 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
nr 1008/2008 

• Złożone wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 zaświadczenia o 
niekaralności (J. Łyczba), 

• Złożone wraz z wnioskiem z 
11.02.2011 oświadczenie, iż nie 
cofnięto koncesji, 

• Wystawione w dniu 8.03.2011 
zaświadczenie z rejestru dłużników 
niewypłacalnych, 

• Przekazane wraz pismem 
otrzymanym w dniu 23.03.2011 
oświadczenie, iż nie zgłoszono 
wniosku o ogłoszenie upadłości, 

• Złożone wraz z pismem z 
16.07.2012 zaświadczenia o 
niekaralności (A. Dąbrowski, J. 
Łyczba, R. Orłowski), 
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Załącznik 17 
 

ZESTAWIENIE ZEZWOLE Ń I PISM DLA OLT EXPRESS 
REGIONAL i OLT EXPRESS POLAND 

(DOTYCZY UMÓW WET LEASE) 
 

Leasingobiorca Leasingodawca Nr 
decyzji 

Ważność 
decyzji 

Statki 
powietrzne 

Uwagi 

OLT Express 
Regional  sp. z 

o.o. 
SWIFTAIR 

ULC-
LOL-

3/0772-
0055/02/12 
z 31 maja 
2012 r. 

Do 30 września 
2012 r. 

ATR 72 
EC-JDX, EC-

KAD, EC-
KVI, EC-KUL 
oraz EC-KKQ 

 

OLT Express 
Regional  sp. z 

o.o. 
SWIFTAIR 

ULC-
LOL-

3/0772-
0032/01/12 

z 10 
kwietnia 
2012 r. 

Do 1 czerwca 2012 
r. 

ATR 72 
EC-JDX, EC-

KAD 
 

OLT Express 
Regional  sp. z 

o.o. 

Danish Air 
Transport A/S 

ULC-
LOL-

3/0772-
0052/01/12 
z dnia 24 
maja 2012 

Do 30 czerwca 2012 
r. 

ATR 42 
OY-RUB 

 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

Danish Air 
Transport A/S 

ULC-
LOL-

3/0772-
0047/01/12 
z 16 maja 
2012 r. 

Do 6 maja 2012 
ATR 42 
OY-JRJ 

 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

OLT Ostfriesische 
Lufttransport 

GmbH 

ULC-
LOL-

3/0772-
0031/03/12 

z 2 maja 
2012 r. 

Do 12 grudnia 2012 
r. 

FOKKER F28 
Mk 0100 
OY-RUB 

 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

Air Via Ltd. 

ULC-
LOL-

3/0772-
0048/01/12 
z 16 maja 
2012 r., 

Do 12 maja 2012 r. 
Airbus A320 

LZ-MDC 
 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

TEN AIRWAYS 
S.r.l 

ULC-
LOL-

3/0772-
0085/01/12 
z dnia 25 
lipca 2012 

r. 

----------------------- 
MD 82 

YR-MDK 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniach 28-30 
czerwca 2012 r. 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

UAB “DOT LT” 

ULC-
LOL-

3/0772-
0086/01/12 
z dnia 25 
lipca 2012 

----------------------- 
ATR 42 
LY-DAT 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
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r. w dniach 6-7 
lipca 2012 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

Lets Fly S.L 

ULC-
LOL-

3/0772-
0081/01/12 
z 25 lipca 
2012 r. 

----------------------- 
ATR 42 
EC-IDG 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniach 13-16 
lipca 2012 r. 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

Budapest Aircraft 
Srevice Ltd. 

ULC-
LOL-

3/0772-
0056/01/12 

z dnia 6 
czerwca 
2012 r.  

----------------------- 

Embraer 120 
ER 

HA-FAI 
 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniach 4-5 
kwietnia 2012 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. 

Trade Air d. o.o. 

ULC-
LOL-

3/0772-
0056/01/12 

z dnia 6 
czerwca 
2012 r. 

----------------------- 

Fokker 100 
9A-BTD 
9A-BTE. 

 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w okresie 15-20 i 
21-27 kwietnia 
2012 r. 

OLT Express 
Regional sp. z o.o. SprintAir S.A 

ULC-
LOL-

3/0772-
0056/01/12 

z dnia 6 
czerwca 
2012 r. 

------------------------  

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  
realizacji umowy 
dniu 4 kwietnia 
2012 r.  

OLT Express 
Poland sp. z o.o. 

Aurela Airlines 

ULC-
LOL-

3/0772-
0050/01/12 

z 24 
kwietnia 
2012 r. 

Do 18 maja 2012 r. 

Boeing 737-
300 

LY-SKA 
LY-SKW 

 

OLT Express 
Poland sp. z o.o. 

Air Via Ltd. 

ULC-
LOL-

3/0772-
0048/01/12 
z 16 maja 
2012 r. 

Do 12 maja 2012 
r. 

Airbus A320 
LZ-MDC 

 
 

OLT Express 
Poland sp. z o.o. 

Sayegh Aviation 

ULC-
LOL-

3/0772-
0060/01/12 

z dnia 5 
czerwca 
2012 r., 

------------------------- 
Boeing 737-

400 
OM-SAA 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniu 18 maja 
2012 r 

OLT Express 
Poland sp. z o.o. 

Smart Lynx 

ULC-
LOL-

3/0772-
0060/01/12 

z dnia 5 
czerwca 
2012 r., 

------------------------- 
Airbus 320 
YL-LCD 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniu 18 maja 
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2012 r. 

OLT Express 
Poland sp. z o.o. 

Neos S.p.a 

ULC-
LOL-

3/0722-
0060/01/12 

z dnia 5 
czerwca 

2012 

------------------------- 
Boeing 737 

I-NEOS 

W sprawie 
przygotowano 
pismo dotyczące 
przyjęcia do 
wiadomości  fakt 
realizacji umowy 
w dniu 1 czerwca 
2012 r. 
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