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1. Operacje lotnicze „easowskie”.

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2018/1139.

• Świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

2. Operacje lotnicze „non-EASA”

• ZAŁĄCZNIK I - Statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 3
lit. d) rozp. (UE) 2018/1139.

• Wykonywane zgodnie z prawem krajowym.



Przewóz lotniczy w lotach lokalnych, loty zapoznawcze, 
loty z podziałem kosztów – definicje.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 4

„Przewozem lotniczym jest lot lub seria lotów, w których przewozi
się pasażerów, towary lub pocztę, za wynagrodzeniem, w tym na
podstawie umowy o czasowym oddaniu lub wzięciu statku
powietrznego do używania.”

Art.2 pkt 13 ustawy z dnia 03 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1235)



Przewóz lotniczy w lotach lokalnych, loty zapoznawcze, 
loty z podziałem kosztów – definicje.

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 5

„Zarobkowy transport lotniczy” oznacza operację wykonywaną
statkiem powietrznym w celu transportu pasażerów, towarów lub
poczty za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia
wzajemnego.”

Art.3 pkt 24 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds.
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr
996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91.
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„Lot lokalny” oznacza lot nieobejmujący przewozu pasażerów,
poczty lub ładunków pomiędzy różnymi portami lotniczymi lub
innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania.

Art.2 pkt 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (WE) NR 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie
wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie
Wspólnoty.
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ARO.OPS.210 Określenie odległości lub obszaru lokalnego.

Właściwy organ może określić odległość lub obszar lokalny na
potrzeby operacji.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 965/2012 z dnia 5 października
2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury
administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
216/2008



Koncesja
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Art. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR
1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad
wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

1. Żadnemu przedsiębiorstwu 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. (…)
2. (…)
3. Bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych przepisów prawa
wspólnotowego, krajowego lub międzynarodowego, następujące kategorie
przewozów lotniczych nie podlegają wymogowi posiadania ważnej
koncesji:
a) przewozy lotnicze wykonywane statkiem powietrznym bez napędu
silnikowego lub ultralekkim statkiem powietrznym o napędzie silnikowym;
oraz
b) loty lokalne.



Koncesja
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Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 164.
1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

przewozu lotniczego udziela Prezes Urzędu zgodnie z przepisami
rozporządzenia nr 1008/2008/WE.

2. Z obowiązku uzyskania koncesji jest zwolniony 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.



Koncesja
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Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.

Właściwy organ państwa członkowskiego wydający koncesje
przyznaje koncesję przedsiębiorstwu, pod warunkiem że:

a) (…)
b) posiada ono ważny AOC, wydany zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 przez organ
krajowy jednego z państw członkowskich, przez kilka organów
państw członkowskich działających wspólnie zgodnie z art. 62 ust.
5 tego rozporządzenia albo przez Agencję Unii Europejskiej ds.
Bezpieczeństwa Lotniczego;



Koncesja
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Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 209i.
Przedsiębiorca wykonujący przewóz lotniczy bez wymaganej
koncesji, o której mowa w art. 164, podlega karze pieniężnej w
wysokości zależnej od rodzaju wykonywanego przewozu:

1) 40 000 zł w przypadku przewozu nieregularnego przy użyciu
statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM)
poniżej 10 000 kg;

2) 60 000 zł w przypadku przewozu regularnego przy użyciu
statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM)
poniżej 10 000 kg;



Koncesja

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2022 12

Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 211. 1. Kto:

10) działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
prowadzącą przedsiębiorstwo:

a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej
koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich
warunkami i ograniczeniami,

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do roku.



Certyfikat AOC
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Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 160 ust. 1
Podjęcie i wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym, w
zakresie określonym w ust. 3, wymaga uzyskania certyfikatu.

Art. 160 ust. 3

Certyfikacji podlega:
1) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu

lotniczego z wykorzystaniem samolotów, śmigłowców, balonów
i szybowców, dla których wymagane jest świadectwo zdatności
do lotu;



Certyfikat AOC
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Szczegółowe informacje:

https://ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/certyfikacja/procedura-uzyskania-aoc



Certyfikat AOC
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Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 209s. Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym bez:
1) ważnego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 ust. 1,
2) (…)
– podlega karze w wysokości do 20 000 zł.



Certyfikat AOC
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Ustawa Prawo lotnicze.

Art. 211. 1. Kto:

10) działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
prowadzącą przedsiębiorstwo:

a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej
koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich
warunkami i ograniczeniami,

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do roku.



Oświadczenie / Zgłoszenie wykonywania operacji
przewozu lotniczego.
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1. Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami
umożliwiającymi wywiązywanie się z obowiązków związanych z
eksploatacją szybowców.

2. Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami
umożliwiającymi wywiązywanie się z obowiązków związanych z
eksploatacją balonu.

3. Zgłoszenie wykonywania przewozu lotniczego lub świadczenia
usług lotniczych przy wykorzystaniu urządzeń latających innych
niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i spadochrony.



LOTY ZAPOZNAWCZE
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Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012.

ARO.OPS.300 Loty zapoznawcze

Właściwy organ może ustanowić dodatkowe warunki dotyczące lotów
zapoznawczych wykonywanych zgodnie z częścią NCO na terytorium państwa
członkowskiego. Warunki te muszą zapewniać bezpieczeństwo operacji i
muszą być proporcjonalne.



LOTY ZAPOZNAWCZE
samoloty i śmigłowce (EASA)
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Art.2 pkt 9 rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012.

„Lot zapoznawczy” oznacza każdą operację wykonywaną za wynagrodzeniem
lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, polegającą na wykonaniu
krótkiego lotu okrężnego w celu pozyskania nowych adeptów lub nowych
członków, przeprowadzaną przez organizację szkoleniową, o której mowa w
art. 10a rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, lub przez organizację
utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa
rekreacyjnego.



LOTY ZAPOZNAWCZE
samoloty i śmigłowce (EASA)
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Art.6 ust.4a lit. c rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 i art. 6 następujące operacje przy użyciu
samolotów i śmigłowców innych niż skomplikowane samoloty i śmigłowce z napędem
silnikowym mogą być prowadzone zgodnie z przepisami załącznika VII (PART-NCO):

c) loty zapoznawcze, zrzuty skoczków spadochronowych, holowanie szybowców lub
loty akrobatyczne wykonywane przez organizację szkoleniową, której główne miejsce
prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim i o której mowa w
art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, lub przez organizację utworzoną w celu
promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego, pod warunkiem że statek
powietrzny eksploatowany przez daną organizację jest jej własnością lub jest
przedmiotem leasingu bez załogi, lot nie generuje zysków przekazywanych poza
organizację, a loty, w których uczestniczą osoby niebędące członkami organizacji, mają
zaledwie marginalny udział w działalności organizacji.



LOTY ZAPOZNAWCZE
samoloty i śmigłowce (EASA)
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GM1 Article 6.4a(c)
ORGANIZACJA UTWORZONA W CELU PROMOWANIA LOTNICTWA SPORTOWEGO 
LUB REKREACYJNEGO
„Organizacja utworzona w celu promowania sportów lotniczych lub lotnictwa
rekreacyjnego” oznacza organizację nienastawioną na zysk, ustanowioną na mocy
obowiązującego prawa krajowego wyłącznie w celu zrzeszania osób o podobnych
zainteresowaniach w zakresie lotnictwa ogólnego w celu lotów rekreacyjnych lub
skoków spadochronowych. Organizacja powinna mieć dostępny samolot.

GM2 Article 6.4a(c) DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA
Termin „działalność marginalna” należy rozumieć, jako działalność będącą bardzo
niewielką częścią ogólnej działalności organizacji, prowadzoną głównie w celu
promowania organizacji lub przyciągania nowych studentów lub członków. Uznaje
się, że organizacja zamierzająca oferować takie loty jako regularną działalność
gospodarczą, nie spełnia warunku działalności marginalnej. Również loty
organizowane wyłącznie w celu uzyskania dochodu dla organizacji nie są uważane
za działalność marginalną.



LOTY ZAPOZNAWCZE
balony
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Art.2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów,
a także licencjonowania załóg lotniczych balonów, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

„Lot zapoznawczy” oznacza każdą operację lotniczą, wykonywaną za
wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego,
polegającą na wykonaniu krótkiego lotu okrężnego w celu pozyskania
nowych adeptów lub nowych członków, przeprowadzaną przez organizację
szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, lub
przez organizację utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub
lotnictwa rekreacyjnego;



LOTY ZAPOZNAWCZE
balony
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Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395
Operatorzy balonów podejmują operacje zarobkowe wyłącznie po złożeniu
właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i środkami
umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją
balonu.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywanych przy
użyciu balonów:

c) loty zapoznawcze z udziałem nie więcej niż czterech osób, w tym pilota, oraz loty do
celów zrzutu skoczków spadochronowych, wykonywane przez organizację szkolącą, o
której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, mającą główne miejsce
prowadzenia działalności w państwie członkowskim, albo przez organizację utworzoną
w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego, pod warunkiem
że organizacja ta eksploatuje balon jako jego właściciel lub leasingobiorca na
podstawie umowy leasingu bez załogi, lot nie generuje zysków przekazywanych poza
organizację, a loty takie stanowią jedynie marginalną część działalności tej organizacji;



LOTY ZAPOZNAWCZE
balony
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395
GM1 Article 3(2)(c) Air operations
ORGANIZACJA UTWORZONA W CELU PROMOWANIA LOTNICTWA SPORTOWEGO LUB 
REKREACYJNEGO
„Organizacja utworzona w celu promowania sportów lotniczych lub lotnictwa 
rekreacyjnego” oznacza organizację nienastawioną na zysk ustanowioną na mocy 
obowiązującego prawa krajowego wyłącznie w celu zrzeszania osób o podobnych 
zainteresowaniach w zakresie lotnictwa ogólnego w celu lotów rekreacyjnych lub 
skoków spadochronowych. Organizacja powinna mieć dostęp do balonów.

GM2 Article 3(2)(c) Air operations
DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA
Termin „działalność marginalna” należy rozumieć, jako działalność będącą bardzo
niewielka częścią ogólnej działalności organizacji, prowadzoną głównie w celu
promowania organizacji lub przyciągania nowych studentów lub członków. Uznaje się,
że organizacja zamierzająca oferować takie loty jako regularną działalność gospodarczą
nie spełnia warunku działalności marginalnej. Również loty organizowane wyłącznie w
celu uzyskania dochodu dla organizacji nie są uważane za działalność marginalną.



LOTY ZAPOZNAWCZE
szybowce
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Art.2 pkt 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

„Lot zapoznawczy” oznacza każdą operację lotniczą wykonywaną przy użyciu
szybowca za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia
wzajemnego, polegającą na wykonaniu krótkiego lotu okrężnego w celu
pozyskania nowych adeptów lub nowych członków, przeprowadzaną przez
organizację szkoleniową, o której mowa w art. 10a rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1178/2011, lub przez organizację utworzoną w celu promocji sportów
powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego;



LOTY ZAPOZNAWCZE
szybowce
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Art. 3  ust. 2 
rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1976
Zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1139 operatorzy szybowców wykonują
operacje zarobkowe dopiero po zgłoszeniu właściwemu organowi swoich zdolności i środków
umożliwiających wywiązanie się z obowiązków związanych z eksploatacją szybowców.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywanych przy użyciu
szybowców:

c) lotów zapoznawczych, lotów do celów zrzutu skoczków spadochronowych, holowania
szybowców lub lotów akrobatycznych, wykonywanych albo przez organizację szkoleniową, której
główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim i o której mowa
w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, albo przez organizację utworzoną w celu promocji
sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego, pod warunkiem że szybowiec eksploatowany
przez daną organizację jest jej własnością lub przedmiotem leasingu bez załogi, lot nie generuje
zysków przekazywanych poza organizację, a loty takie mają zaledwie marginalny udział w
działalności organizacji;



LOTY ZAPOZNAWCZE
szybowce
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1976
GM1 to Article 3(2)(c) Air operations 
ORGANIZACJA UTWORZONA W CELU PROMOCJI LOTNICTWA SPORTOWEGO LUB 
REKREACYJNEGO
„Organizacja utworzona w celu promowania sportów lotniczych lub lotnictwa rekreacyjnego”
oznacza organizację nienastawioną na zysk, ustanowioną na mocy obowiązującego prawa
krajowego wyłącznie w celu gromadzenia osób o podobnych zainteresowaniach w zakresie
lotnictwa ogólnego w celu lotów rekreacyjnych lub skoków spadochronowych. Dostępność
takiej organizacji do szybowców jest zwyczajową praktyką.

GM2 to Article 3(2)(c) Air operations
DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA
Termin „działalność marginalna” należy rozumieć, jako działalność będącą bardzo niewielką
częścią ogólnej działalności organizacji, prowadzoną głównie w celu promowania organizacji
lub przyciągania nowych studentów lub członków. Uznaje się, że organizacja zamierzająca
oferować takie loty, jako regularną działalność gospodarczą, nie spełnia warunku działalności
marginalnej. Również loty organizowane wyłącznie w celu uzyskania dochodu dla organizacji
nie są uważane za działalność marginalną.



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
samoloty i śmigłowce (EASA)
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Art.6 ust.4a lit. a rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 i art. 6 następujące operacje przy
użyciu samolotów i śmigłowców innych niż skomplikowane samoloty i
śmigłowce z napędem silnikowym mogą być prowadzone zgodnie z
przepisami załącznika VII (PART-NCO):

a) loty, w których kosztach partycypują osoby fizyczne, pod warunkiem że w
bezpośrednich kosztach partycypują wszystkie osoby znajdujące się na
pokładzie statku powietrznego, w tym pilot, a liczba osób partycypujących w
bezpośrednich kosztach wynosi maksymalnie sześć;



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
samoloty i śmigłowce (EASA)
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Rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012

GM2 Article 6.4a(a);(b) 
KOSZT BEZPOŚREDNI
„Koszt bezpośredni” oznacza koszt poniesiony bezpośrednio w związku z
lotem, np. paliwo, opłaty lotniskowe, opłata za wynajem statku
powietrznego. Nie ma w tym elementu zysku.

GM3 Article 6.4a(a);(b)
KOSZT ROCZNY
„Koszt roczny” oznacza koszt utrzymania, utrzymania i eksploatacji statku
powietrznego w okresie jednego roku kalendarzowego. Nie ma w tym
elementu zysku.



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
balony
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Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395
Operatorzy balonów podejmują operacje zarobkowe wyłącznie po złożeniu
właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i
środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z
eksploatacją balonu.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywa-
nych przy użyciu balonów:

a) operacje na zasadzie podziału kosztów wykonywane przez nie więcej niż
cztery osoby, w tym pilota, pod warunkiem że wszystkie te osoby partycypują
w bezpośrednich kosztach lotu balonem i ponoszą proporcjonalną część
rocznych kosztów przechowywania, ubezpieczenia i obsługi technicznej
balonu;



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
balony
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395

GM1 Article 3(2)(a);(b) Air operations
KOSZT BEZPOŚREDNI
„Koszt bezpośredni” oznacza koszt poniesiony bezpośrednio w związku z lotem, np.
koszty paliwa do balonu i pojazdu załogi naziemnej, poniesione bezpośrednio w
związku z lotem, opłaty za start i lądowanie oraz opłatę za wynajem balonu. Dla pilota
nie ma w tym elementu zysku ani wynagrodzenia.

GM2 Article 3(2)(a);(b) Air operations
KOSZT ROCZNY
„Koszt roczny” oznacza koszt balonu w okresie jednego roku kalendarzowego. Dla
pilota nie ma w tym elementu zysku ani wynagrodzenia.



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
szybowce
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Art. 3  ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1976
Zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1139 operatorzy
szybowców wykonują operacje zarobkowe dopiero po zgłoszeniu
właściwemu organowi swoich zdolności i środków umożliwiających
wywiązanie się z obowiązków związanych z eksploatacją szybowców.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywa-
nych przy użyciu szybowców:

a) operacji realizowanych na zasadzie podziału kosztów, pod warunkiem że
wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie partycypują w bezpośrednich
kosztach lotu szybowcem i ponoszą proporcjonalną część rocznych kosztów
przechowywania, ubezpieczenia i obsługi technicznej szybowca;



LOTY Z PODZIAŁEM KOSZTÓW
szybowce
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1976

GM1 to Article 3(2)(a);(b) Air operations
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
„Koszty bezpośrednie” odnoszą się do kosztów poniesionych bezpośrednio w związku
z lotem, na przykład kosztów paliwa lub innych kosztów energii motoszybowca i
pojazdu pomocniczego poniesionych bezpośrednio w związku z lotem, opłat za start i
lądowanie oraz opłat za wynajem na szybowca. Koszty bezpośrednie nie obejmują
zysku ani wynagrodzenia pilota.

GM2 to Article 3(2)(a);(b) Air operations
KOSZTY ROCZNE
„Koszty roczne” odnoszą się do kosztów szybowca w okresie jednego roku
kalendarzowego, z wyłączeniem jakichkolwiek zysków lub wynagrodzenia pilota.



PODZIAŁ ST.POW. NA GRUPY Z PRZYPISANIEM
OBOWIAZUJĄCYCH WYMAGAŃ
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1. Samoloty i śmigłowce posiadające świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.

2. Samoloty i śmigłowce posiadające „krajowe” świadectwo zdatności do lotu (An-2).
3. Statki powietrzne kategorii specjalnej.
4. Balony gazowe na uwięzi.
5. Balony posiadające świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z 

rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.
6. Szybowce posiadające świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z 

rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.
7. Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i spadochrony   

(czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce ultralekkie).
8. Lotnie, paralotnie i motolotnie.



Samoloty i śmigłowce posiadające świadectwo zdatności do lotu 
(CofA) zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.
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Do wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego wymagany jest Certyfikat 
AOC (slajdy 13-16) oraz w przypadku lotów A-B również koncesja (slajdy 8-12).

Odstępstwa:

1. Możliwe jest wykonywanie lotów zapoznawczych (slajdy 19-21).
2. Możliwe jest wykonywanie lotów z podziałem kosztów (slajdy 28-29). 



Samoloty i śmigłowce posiadające „krajowe” świadectwo 
zdatności do lotu (An-2).
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Do wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego wymagany jest 
Certyfikat AOC (slajdy 13-16) oraz w przypadku lotów A-B również koncesja 
(slajdy 8-12).

Nie jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 19-21) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 28-29)

ponieważ rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 nie ma zastosowania do 
tych statków powietrznych.



Statki powietrzne kategorii specjalnej.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ W SPRAWIE PRZEPISÓW TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH KATEGORII SPECJALNEJ,
NIEOBJĘTYCH NADZOREM EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA
LOTNICZEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r.

§ 33 Statki powietrzne zbudowane amatorsko nie mogą być wykorzystywane
do celów zarobkowych.



Statki powietrzne kategorii specjalnej.
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Nie jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 19-21) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 28-29)

ponieważ rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 nie ma zastosowania do tych 
statków powietrznych.



Balony gazowe na uwięzi.
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Do wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego wymagany jest 
Certyfikat AOC (slajdy 13-16).

https://ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/4585-operacje-przy-uzyciu-
balonow
Punkt B.



Balony posiadające świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.
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Do wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego wymagane jest
„Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami umożliwiającymi
wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu”.

https://ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/4585-operacje-przy-uzyciu-balonow
Punkt A.

Jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 22-24) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 30-31).



Szybowce posiadające świadectwo zdatności do lotu (CofA) 
zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012.
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Do wykonywania zarobkowego przewozu lotniczego wymagane jest 
„Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami umożliwiającymi 
wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją szybowca”. 

https://ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/operacje-zarobkowe-przy-uzyciu-
szybowcow

Jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 25-27) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 32-33).



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy -Prawo lotnicze do niektórych
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych
statków (dalej nazywane rozp. wyłączającym).

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp
odarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy –
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i
wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497)



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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§ 2. 1. Wyłącza się zastosowanie przepisów ustawy w zakresie art. 31, art. 32, 
rozdziału 2 w dziale III, art. 45, art. 46 ust. 2, art. 48, art. 49, art. 52, art. 53, art. 53c 
oraz art. 160 ust. 3 pkt 6 do:

1) statków powietrznych klasy urządzenia latające określonej w przepisach 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 
sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1568), zwanych dalej „urządzeniami latającymi”, z wyjątkiem samolotów, 
śmigłowców, balonów i szybowców używanych w celach związanych z 
wykonywaniem przewozu lotniczego;



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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A. Urządzenia latające podkategorii samolot, śmigłowiec, 
balon, szybowiec.

B. Urządzenia latające podkategorii wiatrakowiec.



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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A. Urządzenia latające podkategorii samolot, śmigłowiec, balon, szybowiec.

W § 2 rozporządzenia nie wyłączono zastosowania przepisów ustawy Prawo
lotnicze m. in. w zakresie art. 45 i art. 49 dla podkategorii samolot, śmigłowiec,
balon i szybowiec używanych w celach związanych z wykonywaniem przewozu
lotniczego.

Art. 45. Zabrania się używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statku
powietrznego, który nie posiada ważnego świadectwa zdatności do lotu,
pozwolenia na wykonywanie lotów dla statków powietrznych kategorii
specjalnej, zwanego dalej „pozwoleniem na wykonywanie lotów”, albo innego
równoważnego dokumentu lub nie spełnia warunków określonych w
certyfikacie typu, uzupełniającym certyfikacie typu, pozwoleniu na
wykonywanie lotów lub innym równoważnym dokumencie.



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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A. Urządzenia latające podkategorii samolot, śmigłowiec, balon, 
szybowiec.

Nie jest możliwe wykonywanie przewozu lotniczego ponieważ nie jest
możliwe spełnienie wymagań o których mowa w § 2 rozporządzenia
wyłączającego.

Nie jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 19-27) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 28-33)

ponieważ rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 nie ma zastosowania 
do tych statków powietrznych.



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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A. Urządzenia latające podkategorii samolot, śmigłowiec, balon, 
szybowiec.

Art. 211 ust 1 ustawy Prawo lotnicze
Kto:
1) wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego 

wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami 
określonymi w świadectwie zdatności do lotów,

(…)
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do roku.



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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B. Urządzenia latające podkategorii wiatrakowiec.

Dla tego statku powietrznego nie ma ograniczeń związanych z brzmieniem § 2
rozporządzenia wyłączającego.

Wykonywanie przewozu lotniczego jest możliwe po złożeniu „Zgłoszenia
wykonywania przewozu lotniczego lub świadczenia usług lotniczych przy
wykorzystaniu urządzeń latających innych niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie
i spadochrony”.

https://ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/4715-urzadzenia-latajace



Urządzenia latające inne niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie i 
spadochrony  (czyli tzw. samoloty ultralekkie i śmigłowce 

ultralekkie).
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B. Urządzenia latające podkategorii wiatrakowiec.

Nie jest możliwe wykonywanie: 

1. lotów zapoznawczych (slajdy 18-26) i
2. lotów z podziałem kosztów (slajdy 27-32)

ponieważ rozporządzenie Komisji (UE) 965/2012 nie ma zastosowania do tych 
statków powietrznych.



Lotnie, paralotnie i motolotnie.
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Zasady wykonywania lotów i wymagania zawarte są odpowiednio w 
załącznikach rozporządzenia wyłączającego:

1. Warunki i wymagania dotyczące używania lotni – załącznik 1.
2. Warunki i wymagania dotyczące używania paralotni – załącznik 2.
3. Warunki i wymagania dotyczące używania motolotni – załącznik 3.
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Dziękuję za uwagę 

Jarosław Błaszczykowski
Naczelnik Inspektoratu Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa 
Ogólnego LOL-2.
e-mail jblaszczykowski@ulc.gov.pl tel. +48(22)520 72 32 

Przewóz lotniczy w lotach lokalnych, loty zapoznawcze, 
loty z podziałem kosztów.


