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

lotniskowymi w 2018 roku 

Niniejsze sprawozdanie sporządzane jest w związku art. 77k ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 
Prawo lotnicze (Dz.U. 2018 poz. 1183 z późn. zm., dalej „ustawa Prawo lotnicze”) 
stanowiącym, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”) sporządza 
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opłatami lotniskowymi. Art. 
77k ustawy Prawo lotnicze wynika bezpośrednio z art. 11 ust. 8 Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych 
(Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009 r., str. 11). Celem sprawozdania jest zapewnienie 
przejrzystości podejmowanych przez Prezesa Urzędu działań związanych z nadzorem nad 
opłatami lotniskowymi pobieranymi na lotniskach użytku publicznego położonych na 
terytorium RP. 
 

Podstawy prawne dotyczące opłat lotniskowych obowiązujące w 2018 r. 
 

Kwestie dotyczące opłat lotniskowych uregulowane są w szczególności w: 
• Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 

grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, ze zm.), art. 15, 
• ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.), 

w szczególności w art. 75 –  art. 78a, 
• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie 

opłat lotniskowych (Dz. U. 2014 poz. 1074).   
 

Procedura zmiany taryfy opłat lotniskowych  
 
Przepisy dotyczące opłat lotniskowych1 rozróżniają lotniska obsługujące powyżej 5 mln 
pasażerów rocznie i lotniska obsługujące nie więcej niż 5 mln pasażerów rocznie. Procedura 
zmiany taryfy opłat lotniskowych różni się więc pomiędzy tymi dwoma kategoriami lotnisk. 
W odniesieniu do lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie – w Polsce w roku 
2018, były dwa porty lotnicze, tj. lotnisko Chopina w Warszawie i lotnisko Kraków-Balice – 
zastosowanie ma procedura administracyjna2 zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych przez 
Prezesa Urzędu, która kończy się wydaniem decyzji o zatwierdzeniu, odmowie zatwierdzenia 
lub nakazaniu zmiany taryfy opłat lotniskowych (zgodnie z art. 77d ust. 5 ustawy Prawo 
lotnicze). W odniesieniu natomiast do lotnisk obsługujących nie więcej niż 5 mln pasażerów 
rocznie, zarządzający takimi lotniskami na mocy art. 77b ustawy Prawo lotnicze mają 
obowiązek przedkładania taryfy opłat lotniskowych do wiadomości Prezesa Urzędu3. W tym 
przypadku Prezes Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej nakazać zmianę taryfy 

                                                           
1 Podział ten wynika bezpośrednio z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w 
sprawie opłat lotniskowych (Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009 r., str. 11.). 
2  Określona w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 
3 Poza lotniskami o ograniczonej certyfikacji, niecertyfikowanymi lotniskami użytku publicznego i lotniskami użytku 
wyłącznego. 
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opłat lotniskowych4, jeśli przedłożona taryfa jest niezgodna z przepisami prawa w zakresie 
opłat lotniskowych. W przypadku, gdy takie niezgodności nie zastaną zidentyfikowane, taryfa 
opłat lotniskowych wchodzi w życie w terminie wskazanym przez zarządzającego lotniskiem 
(bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej). Zarówno w odniesieniu do lotnisk 
obsługujących powyżej 5 mln pasażerów jak i do tych obsługujących nie więcej niż 5 mln 
pasażerów, Prezes Urzędu weryfikuje zgodność taryfy z zasadami dotyczącymi ustalania 
opłat lotniskowych ustalonymi w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., prawie lotniczym oraz przepisach 
międzynarodowych.  

 
Działalność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2018 r. 
 

W roku 2018 zgodnie z procedurami określonymi w art. 77b lub art. 77d ustawy Prawo 
lotnicze zakończono procesy zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych 
dla lotnisk użytku publicznego: Łódź-Lublinek, Kraków-Balice, Chopina w Warszawie 
i Zielona Góra-Babimost. 

Ponadto w 2018 r. do wiadomości Prezesa Urzędu została przekazana zmiana poszczególnych 
postanowień taryfy opłat lotniskowych dla lotniska Rzeszów-Jasionka. Jednak zmiana ta cały 
czas jest procedowana przez Prezesa Urzędu i wejdzie w życie dopiero w 2019 r.  

Na mocy art. 77d ustawy Prawo lotnicze zarządzający Lotniskiem Chopina w Warszawie 
przedstawił Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia zmianę poszczególnych postanowień taryfy 
opłat lotniskowych dla tego lotniska. Zmiany dotyczyły poszczególnych postanowień taryfy 
opłat lotniskowych, w tym także opłaty hałasowej. Po weryfikacji przedstawionej zmiany 
poszczególnych postanowień taryfy pod kątem zgodności z przepisami prawa, Prezes Urzędu 
wydał decyzję zatwierdzającą proponowane przez zarządzającego Lotniskiem Chopina 
w Warszawie zmiany w taryfie opłat lotniskowych, a zmieniona taryfa weszła w życie 
z dniem 1 listopada 2018 r. (Dz. Urz. ULC z 29.10.2018 poz. 58). 

Ponadto, w 2018 r. Prezes Urzędu procedował zmianę poszczególnych postanowień taryfy 
opłat lotniskowych dla lotniska Kraków-Balice. Zmiany obejmowały zmianę stawki opłaty za 
zapewnienie ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu. Do tej pory zmiany 
taryfy opłat lotniskowych lub poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych dla 
lotniska Kraków-Balice były procedowane na podstawie art. 77b ustawy Prawo lotnicze. 
W październiku 2018 r. w bazie Eurostat pojawiły się pełne dane za 2017 r., wskazujące, że 
lotnisko Kraków-Balice obsłużyło ponad 5 mln pasażerów, tym samym, w związku z art. 77g 
ustawy Prawo lotnicze, zmianie uległ tryb procedowania zmiany taryfy opłat lotniskowych 
dla lotniska Kraków-Balice zgodnie z art. 77d ustawy Prawo lotnicze i ustawą z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 
W 2018 r. Prezes Urzędu wydał więc decyzję w zakresie zatwierdzenia zmiany 
poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych dla lotniska Kraków-Balice, 
a zmieniona taryfa weszła w życie z dniem 21 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. ULC z 28 grudnia 
2018 poz. 70). 

                                                           
4 Działając z urzędu lub na wniosek przewoźnika lotniczego stale korzystającego z lotniska zdefiniowanego w art. 77 ust. 2 
ustawy Prawo lotnicze. 
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Do Prezesa Urzędu na mocy art. 77b ustawy Prawo lotnicze wpłynęła zmiana taryfy opłat 
lotniskowych dla lotniska Łódź-Lublinek oraz nowa taryfa opłat lotniskowych dla lotniska 
Zielona Góra-Babimost. Po weryfikacji przedstawionych zmian poszczególnych postanowień 
ww. taryf opłat, Prezes Urzędu nie stwierdził naruszenia zasad dotyczących ustalania opłat 
lotniskowych, w konsekwencji czego nie nakazał zmiany tych taryf. Tym samym zmiana 
taryfy dla lotniska Łódź-Lublinek weszła w życie w dniu 15 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. ULC. 
z 13.06.2018 poz. 34), a nowa taryfa opłat dla lotniska Zielona Góra-Babimost w dniu 25 
grudnia 2018 r. (Dz. Urz. ULC z 21.01.2019 poz. 6). 

Ponadto w 2018 r. Prezes Urzędu, procedował sprawy z wniosku Polskich Linii Lotniczych 
LOT S.A. oraz IATA z 2014 r., które wróciły do ponownego rozpatrzenia do Prezesa Urzędu 
po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Tabela 1. Zmiany taryf opłat lotniskowych na lotniskach użytku publicznego w 2018 r. 

Lotnisko Nr dziennika 
Nr 

ogłoszenia 
Ogłoszenia 

z dnia 
Link do zmiany taryfy opłat 

lotniskowych   

Łódź-Lublinek*  
Dz. Urz. ULC 
2018 poz. 34 

21 2018-06-13 
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU

_ULC/2018/34/akt.pdf  

Chopina w 
Warszawie** 

 
Dz. Urz. ULC 
2018 poz. 58 

40 2018-10-29 
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU

_ULC/2018/58/akt.pdf  

Kraków – 
Balice** 

 
Dz. Urz. ULC 
2018 poz. 70 

44 2018-12-28 
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU

_ULC/2018/70/akt.pdf  

Zielona Góra – 
Babimost* 

 
Dz. Urz. ULC 
2019 poz. 6 

2 2019-01-21 
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU

_ULC/2019/6/akt.pdf  

*- zgodnie z procedurą określoną w art. 77b ustawy Prawo lotnicze; 
**- zgodnie z procedurą określoną w art. 77d ustawy Prawo lotnicze. 

 
Podsumowując, w 2018 r. na zmianę lub wprowadzenie nowej taryfy opłat lotniskowych 
zdecydowało się więcej lotnisk niż w 2017 r. (w 2017 r. zmieniono taryfy dla 3 lotnisk: 
Kraków-Balice, Chopina w Warszawie i Wrocław-Strachowice). 
 

Skargi 
 

W 2018 r. do Prezesa Urzędu nie wpłynęły żadne skargi dotyczące opłat lotniskowych.  
 

 
Zmiany prawa 
 

W 2018 r. nie dokonano zmian prawa krajowego mających istotny wpływ na procedurę 
ustalania opłat lotniskowych.  
 

Opłaty za nadzór 
 

W 2018 r. nie była ustanowiona opłata za nadzór Prezesa Urzędu nad opłatami lotniskowymi 
w Polsce. 

 


