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I. Cel projektu aktu prawnego 

 

W 1993 r. Wspólnota Europejska przyjęła rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z 

dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub 

lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie 

przydzielania czasu na start lub lądowanie”), do którego następnie (w szczególności w 2004 

r.) wprowadzono wiele istotnych zmian. Istniejące przepisy nie w pełni odpowiadają na 

narastające w Europie problemy zatłoczenia lotnisk. W szczególności nie zabezpieczają one 

optymalnego wykorzystania dostępnej przepustowości. Celem nowych regulacji jest 

zagwarantowanie optymalnego przydzielenia i wykorzystania czasu na start lub lądowanie w 

przeciążonych portach lotniczych.  

Obecnie całkowicie koordynowanych jest 89 portów lotniczych położonych w 

państwach, w których stosuje się rozporządzenie w sprawie przydzielania czasu na start lub 

lądowanie (Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria). 62 z tych portów lotniczych 

koordynowane są przez cały rok, a 27 sezonowo. Decyzją Prezesa ULC z 2011 roku po raz 

pierwszy zostanie wprowadzona koordynacja rozkładów lotów również na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynacja będzie obowiązywać w Porcie Lotniczym Chopina w 

Warszawie począwszy od 25 marca 2012 roku do momentu ustania ograniczeń 

przepustowości. W Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha 

Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice koordynację wprowadza się na czas 

związany z turniejem UEFA EURO 2012, tj. od 1 czerwca do 8 lipca 2012 roku.  

Jak podkreślają Eurocontrol i Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych – Europa
1
, 

jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Europą, jest przeciążenie portów 

lotniczych. Oczywiste jest, że mechanizm przydzielania czasu na start lub lądowanie nie 

stworzy dodatkowej przepustowości. Dalsza rozbudowa systemów przydzielania czasu na 

start lub lądowanie nigdy nie wystarczy, aby sprostać potrzebom w tym zakresie. Systemy te 

mogą jednak stanowić skuteczny instrument zarządzania ograniczoną przepustowością. W 

związku z tym Komisja Europejska uznała, iż konieczny jest przegląd rozporządzenia w 

sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie w celu określenia, w jakim stopniu można 

je udoskonalić, aby dostosować istniejącą przepustowość do zapotrzebowania wszystkich 

sektorów transportu lotniczego (loty długodystansowe, połączenia regionalne, transport 

ładunków itd.). 

Przedstawiony dokument wprowadza zmiany do dotychczas obowiązującego systemu 

przydzielania czasów na start lub lądowanie, czyli tzw. koordynacji rozkładów lotów. W 

obecnie obowiązującym porządku prawnym, jeżeli analiza przepustowości danego portu 

wykaże, że jego przepustowość jest niewystarczająca, państwo członkowskie jest 

zobowiązane do wyznaczenia tego portu lotniczego jako koordynowanego. Następnie 

państwo członkowskie wyznacza koordynatora tego portu lotniczego. Odpowiada on za 

przydzielanie czasu na start lub lądowanie i jest zobowiązany do działania w sposób 

niezależny, neutralny, niedyskryminacyjny i przejrzysty. Celem ogólnym zmian jest 

zagwarantowanie optymalnego przydzielania i wykorzystywania czasu na start lub lądowanie 

w przeciążonych portach lotniczych. Szczegółowe cele są następujące: 

(1) wzmocnienie mechanizmów przydzielania i wykorzystywania przydziałów czasu na 

start lub lądowanie i zagwarantowanie ich efektywnego wdrażania; oraz 

                                                 
1
 Airport Council International Europe (www.aci-europe.org). 
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(2) promowanie uczciwej konkurencji i stymulowanie jej rozwoju między 

przewoźnikami lotniczymi.  

Niniejszy projekt aktu prawnego, po zakończeniu uzgodnień legislacyjnych w ramach 

unijnej zwykłej procedury ustawodawczej, przyjmie formę rozporządzenia, co oznacza, że co 

do zasady nie będzie konieczności tworzenia dodatkowych dokumentów wykonawczych. 

Jednocześnie będzie on skierowany do nieograniczonej liczby podmiotów, zarówno do 

rządów państw członkowskich UE, podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych. 

Rozporządzenie automatycznie zakłada realizację jego zapisów w każdym państwie 

członkowskim bez konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego.  

Niniejsze unijne rozporządzenie, może stanowić również podstawę do składania skarg 

na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej przez podmioty polskie lub z innych 

państw członkowskich, w przypadku nie wdrożenia zawartych w nim zapisów. Uzasadnione 

skargi mogą zatem skutkować wszczęciem postępowania i zastosowaniem odpowiednich kar 

w stosunku do RP. 

 

II. Stanowisko RP  

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie odnosi się do faktu dostrzeżenia przez 

Komisję Europejską trudności w zastosowaniu rozporządzenia w sprawie przydzielania czasu 

na start i lądowanie. W sytuacji pojawiania się coraz większych problemów z 

przepustowością i koniecznością częstego stosowania przepisów rozporządzenia, pojawiły się 

również problemy z jego interpretacją. Powstanie szczegółowych przepisów dotyczących 

koordynacji, w opinii Rządu RP, umożliwi lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury 

lotniskowej. Wdrażane rozwiązania powinny też zmniejszać zaburzenia konkurencji między 

podmiotami na rynku, co bezpośrednio przełoży się na lepsze spełnienie potrzeb zgłaszanych 

ze strony konsumentów. W tym kontekście, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera ideę 

dalszego usprawniania europejskiego mechanizmu przydzielania czasów na start lub 

lądowanie. Wskazuje tym samym na szczególne znaczenie efektywnego, transparentnego i 

zrozumiałego mechanizmu, w szczególności w kontekście rosnącej liczby przewozów 

lotniczych wykonywanych w Europie. 

Jednakże Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie widzi w chwili obecnej wyraźnej 

potrzeby wprowadzania głębszych zmian systemowych w jakimkolwiek kierunku. 

Ewentualne zmiany powinny głównie dotyczyć przejrzystości zapisów. Z uwagi na 

występujące rozbieżności interpretacyjne korzystnym byłoby doprecyzowanie przepisów 

dotyczących metod i standardów wykonywania analizy przepustowości portów lotniczych 

oraz dookreślenie takich pojęć jak „ograniczenia środowiskowe” celem spójnego stosowania 

regulacji we wszystkich państwach UE. 

W kontekście zmiany rozporządzenia warto zauważyć, iż nie jest to jedyny dokument 

zawierający wytyczne dotyczące alokacji czasów na start lub lądowanie. Co prawda jest to 

jedyny dokument, do którego stosowania państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz 

podmioty w nich działające są prawnie zobligowane, niemniej nie można zapominać o 

stosowanym praktycznie na całym świecie (jako dobre praktyki) dokumencie sporządzonym 

przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych, IATA Worldwide Slot 

Guidelines (WSG), również zawierającym zbiór zasad dotyczących przydzielania czasów na 

start lub lądowanie.  
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Niezależnie od tego w jakim kierunku pójdą proponowane zmiany należy bardzo 

szczegółowo oceniać je w konktekście przede wszystkim: 

 wartości dodanej tworzonych procedur administracyjnych i obciążeń dla sektora 

lotniczego, 

 skutków pozytywnych dla przewoźników polskich operujących do portów 

koordynowanych w Polsce i innych państwach członkowskich,  

 braku skutków negatywnych dla polskich portów lotniczych w przypadku objęcia ich 

koordynacją, 

 konieczności stworzenia przepisów krajowych pozwalających na praktyczną realizację 

przyjmowanych rozwiązań, 

 nowych zadań państwa członkowskiego oraz możliwych sposobów ich realizacji na 

gruncie prawa krajowego,  

 generowania przez proponowane w projekcie rozwiązania nowych kosztów dla budżetu 

państwa,  

 okresu przejściowego na dostosowanie się do wprowadzonych zmian – zaproponowany 

w rozporządzeniu (pierwszego dnia drugiego sezonu rozkładowego po opublikowaniu 

rozporzadzenia w Dzienniku Urzędowym UE) jest zdaniem Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej niewystarczający na skuteczne stosowanie proponowanych rozwiązań w 

praktyce i konieczne są zmiany systemowe i legislacyjne. 

 

Najistotniejsze zagadnienia szczegółowe 

 

a) Definicja nowego podmiotu 

 

W odniesieniu do zaproponowanej zmiany definicji „nowego podmiotu” (ang. new 

entrant) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady popiera przedmiotową inicjatywę. 

Zmiana ta z jednej strony zwiększa możliwości rozwoju nowych podmiotów, a z drugiej daje 

możliwość zwiększania liczby połączeń międzynarodowych wykonywanych przez 

przewoźników istniejących na rynku od długiego czasu.  

Należy podkreślić, że zmienione przepisy zwiększają możliwość uzyskania slotów 

przez nowe podmioty na bardzo ruchliwych lotniskach. Fragment propozycji mówiący o tym, 

że jeżeli nowy przewoźnik nie przyjmie zaproponowanej serii czasów na start lub lądowanie 

wówczas traci status nowego podmiotu tylko i wyłącznie w stosunku do tej serii daje większą 

elastyczność i możliwości nowym podmiotom. Niemniej jednak, należy zauważyć, iż 

założenia takie wymagać będą również dokładniejszego monitorowania podmiotów przez 

koordynatora rozkładów lotów (np. w odniesieniu do której serii czasów przewoźnik jest 

traktowany jako nowy, a w odniesieniu do której już nie). Ponadto 10% obliczane na 

podstawie puli czasów przydzielonych, a nie tak jak to ma miejsce dotychczas na podstawie 

wszystkich dostępnych czasów na start lub lądowanie, może również wiązać się z  mniejszą 

przejrzystością stosowanych rozwiązań. Nowe regulacje z pewnością prowadzą do większej 

efektywności wykorzystywania dostępnej przepustowości, jednakże wymagają stworzenia 

dokładniejszego systemu nadzorowania podmiotów, jak również liczenia się z ewentualnymi 

skargami w tym zakresie. 
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Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że pozytywną zmianą w tym kontekście, jest 

podkreślenie, iż przewoźnik korzystający z infrastruktury lotniska, nie nabędzie statusu 

nowego podmiotu poprzez przekazanie swoich czasów innemu przewoźnikowi. Zmiana ta 

powinna skutecznie zapobiegać nadużyciom ze strony przewoźników regularnie 

korzystających z portów lotniczych. 

 

b) Długość serii czasów na start lub lądowanie 

W chwili obecnej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie znajduje uzasadnienia dla idei 

zmiany przez KE długości serii czasów na start lub lądowanie z 5 na 15 w sezonie letnim oraz 

na 10 w sezonie zimowym. Wydłużenie łańcuchów spowoduje zmniejszenie elastyczności 

funcjonowania linii lotniczych. Ponadto fakt, iż serie czasów na start lub lądowanie nie mogą 

zostać odwołane w trakcie, powoduje, że linie lotnicze będą narażone na wykonywanie 

połącznień nierentowych, tylko po to aby nie stracić kolejnych czasów na start lub lądowanie 

z tej serii.  

Dodatkowe zezwolenie na zmianę długości serii za pomocą local rules do poziomu 

obowiązującego obecnie, tj. 5 czasów na start lub lądowanie (zarówno w sezonie zimowym, 

jak i letnim) może spowodować trudności w zastosowaniu tego przepisu rozporządzenia 

jednolicie dla całej UE, co osłabi wspólne zasady i może spowodować niejasności, gdy  porty 

obsługujące jedno połączenie będą stosować tę zasadę inaczej na podstawie swoich lokalnych 

zasad, co może w efekcie powodować zaburzenie konkurecnji na rynku UE. 

Należy także zwrócić uwagę na niezgodność proponowanego rozwiązania z 

dokumentem stosowanym zarówno przez państwa europejskie jak i pozaeuropejskie – IATA 

Worldwide Slot Guidelines (WSG). W związku z tym zasady stosowane w Unii Europejskiej 

będą bardziej restrykcyjne niż stosowane w portach poza UE.  

Tym samym kwestię długości serii należy bardzo szczegółowo monitorować w toku 

dalszych prac na forum UE, uwzględniając pojawiające się opinie środowiska lotniczego oraz 

ewentualne dodatkowe argumenty przemawiające za (bądź przeciw) tym rozwiązaniom. 

 

c) Możliwość wymiany, sprzedaży lub odstępowania czasów 

Idea wprowadzenia mechanizmu sprzedaży czasów na start lub lądowanie, które 

według założeń rozporządzenia ma poprawić efektywność wykorzystania czasów na start lub 

lądowanie budzi w chwili obecnej duże wątpliwości. Rzeczpospolita Polska dostrzega w 

proponowanym rozwiązaniu możliwe korzyści dla europejskiego sektora transportu 

lotniczego, wynikające ze zwiększenia wykorzystania infrastrukrury koordynowanych lotnisk 

przez przewoźników, którzy są tym faktycznie zainteresowani. Jednakże proponowane 

rozwiązanie wprowadza na obecną chwilę wiele wątpliwości natury prawnej (w szczególnosci 

odnośnie określenia własności slotów) oraz konkurencyjnej (ryzyko koncentracji slotów 

wokół dużych przewoźników, kosztem mniejszych konkurentów). Należy rozważyć czy 

zaproponowane rozwiązanie dotyczące sprzedaży przez przewoźnika lotniczego otrzymanych 

za darmo czasów operacji jest możliwe do wprowadzenia na poziomie unijnym i w jaki 

sposób przełoży się na prawodawstwo polskie.  

W tym koktekście istotna jest także kwestia konkurencji, gdyż decyzja o transferze 

czasu operacji będzie pozostawiona przewoźnikowi (w przypadku przydziału dokonywanego 

przez koordynatora musi on działać w sposób niedyskryminacyjny, neutralny i transparentny 

– zasady te nie obowiązują w przypadku bezpośrednich porozumień między przewoźnikami).  
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 Stanowisko w tej kwestii powinno uwzględniać ww. wątpliwości, a także informacje 

uzyskane w toku prac nad rozporządzeniem nt. praktycznego stosowania transferów slotów 

(zarówno bezpłatnie, jak i za odpłatnością), gdyż Rzeczpospolita Polska nie posiada 

doświadczenia w tym zakresie. Tym niemniej należy uwzględnić pozycję konkurencyjną 

przewoźników polskich, gdyż propozycja wprowadzenia możliwości sprzedaży slotów wiąże 

się z prowadzeniem dodatkowej działalności przez linie lotnicze i w przypadku jej przyjęcia 

na forum UE może dodatkowo skutkować większym rozwojem i koncentracją dużych linii 

lotniczych kosztem mniejszych. Co więcej regulacja ta dotyczyłaby również przewoźników 

spoza UE, którzy będąc częstokroć w lepszej sytuacji finansowej od przewoźników z UE nie 

konkurowaliby tym samym na równych zasadach z przewoźnikami UE. 

Dlatego też przy ewentualnym wprowadzeniu takiej regulacji, należy zastanowić się 

nad wzmocnieniem przepisów rozporządzenia chroniących przed nieuczciwą konkurencją i 

osiąganiu dominującej pozycji przez przewoźników na poszczególnych segmentach rynku.  

 

d) Zasady wykorzystania czasów na start lub lądowanie.   

Aktualnie w Rzeczpospolitej Polskiej nie występują problemy z przepustowością 

wymagające wprowadzenia tak restrykcyjnego sposobu liczenia zastosowania czasów 

historycznych (ang. historical slots). Wykorzystanie slotów w 80% wydaje się wystarczające. 

Należy zwrócić uwagę, iż zaostrzenie warunków przydzielania rozkładów 

historycznych może doprowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych przewoźników 

lotniczych i co za tym idzie dalszego obniżania rentowności branży. Przepisy te raczej nie 

będą służyć optymalizacji kosztów przez przewoźników lotniczych, a nawet mogą zmuszać 

do wykonywania rejsów nieuzasadnionych ekonomicznie. 

Ponadto trzeba podkreślić, że zmiana reguły wykorzystania 80% slotów (tzw. reguła 

80/20) podwyższającej ten wskaźnik do 85% jest zaostrzeniem w stosunku do praktyki 

międzynarodowej opartej na dokumencie IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG), która 

wskazuje na obowiązywanie właśnie reguły 80/20. W praktyce może to prowadzić do ryzyka 

zmniejszenia konkurencyjności europejskich przewoźników lotniczych, w stosunku do ich 

konkurentów spoza-UE, gdzie stosowane są  łagodniejsze zasady wykorzystania slotów.  

Co więcej zmiana ta może również doprowadzić do wzrostu kosztów prowadzenia 

koordynacji – bardziej restrykcyjne warunki uzyskania slotów wymagają dokładniejszego 

monitorowania. 

 

e) Monitorowanie zgodności planów lotów z przydzielonymi slotami 
 

Co do zasady należy zgodzić się, iż monitorowanie zgodności planów lotów z  

przydzielonymi slotami ułatwi pracę w szczególności instytucjom zapewniającym służby 

ruchu lotniczego w państwie. Jednak należy wziąć pod uwagę koszty, jakie zostaną 

poniesione podczas implementacji tego założenia. Z dokonanej przez KE oceny skutków 

regulacji nie wynika, czy koszty nie przewyższą korzyści wprowadzenia tego rozwiązania. 

Ponadto nie wskazuje, jaki wpływ rozwiązanie będzie miało na wysokość opłat 

nawigacyjnych, a w efekcie na dodatkowe obciążenia dla rynku lotniczego. Ostateczna 

analiza tej propozycji wymaga bardziej szczegółowych informacji ze strony KE. 
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f) Niezależność koordynatora 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest co do zasady pozytywnie nastawiony do próby 

doprecyzowania niezależności i sposobu finansowania koordynatora (koszty powinny zostać 

sprawiedliwie rozłożone pomiędzy wszystkie zainteresowane strony).  

W tym kontekście można rozważyć uregulowanie kwestii finansowania organizatora 

rozkładów lotów, pełniącego jedynie funkcję doradczą i wydającego niewiążące opinie, 

wyłącznie przez zarządzającego lotniskiem.  

Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że regulacja wskazuje, że koordynator powinien 

być niezależny od zainteresowanych podmiotów, ale tylko danego państwa członkowskiego 

UE, co powoduje że koordynatorem może być np. zarządzający lotniskiem, czy linia lotnicza 

z innego państwa członkowskiego. W związku z powyższym zapis ten wymaga wyjaśnienia 

pod kątem zapewnienia niezależności koordynatora od jakiegokolwiek zainteresowanego  

podmiotu. 

Dodatkowe obowiązki koordynatora (obowiązek składania sprawozdania po każdym 

sezonie, przeprowadzenie ankiety wśród zainteresowanych stron, stworzenie elektronicznej 

bazy danych zawierającej – pozostałe dostępne czasy na start lub lądowanie, czasy 

wymienione lub zwrócone oraz parametry koordynacyjne), w znacznym stopniu powinny 

zwiększyć przejrzystość działania koordynatora i pozwolą rynkowi na bieżąco monitorować 

sytuację w porcie lotniczym. Tym niemniej ostateczne stanowisko w tej kwestii wymaga 

przedstawienia przez KE szczegółowej analizy kosztów związanych z dodatkowymi 

obowiązkami koordynatorów.  

 

g) Współpraca koordynatora z państwem członkowskim 

W ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, im lepiej koordynator jest poinformowany 

na temat sytuacji w koordynowanym pocie lotniczym, tym jego działania będą lepiej 

dopasowane do faktycznych wymagań. Rzeczypospolita Polska zwraca jednak uwagę, że 

zapis ten nakłada dodatkowe obowiązki na państwo członkowskie, a w szczególności na 

administrację, co wiąże się z rozbudową aparatu urzędniczego. Państwo członkowskie będzie 

zobowiązane monitorować jakość wymiany informacji pomiędzy koordynatorem, network 

managerem (EUROCONTROL), instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego i 

zarządzającym lotniskiem. Polska jest co do zasady przeciwna stosowaniu rozwiązań 

prowadzących do powiększania biurokracji i zwiększania aparatu administracyjnego. 

 

h) Wspólne standardy przeprowadzania analizy przepustowości  

Zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wspólne standardy analizy przepustowości 

w portach lotniczych na poziomie UE umożliwiłyby zidentyfikowanie faktycznej 

przepustowości dla lotnisk w UE i wprowadziły wspólne stosowanie parametrów 

koordynacyjnych w jednym rozumieniu. Praktyka jednak pokazuje, że opracowywanie analiz 

przepustowości na poziomie krajowym również funkcjonuje poprawnie. Rząd RP wyraża 

swoją obawę, że przygotowanie wspólnych standardów analizy przepustowości podobnie, jak 

do tej pory może zakończyć się niepowodzeniem – powołane przez KE na bazie „Planu 

działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w 

Europie” z 2007 r. Obserwatorium ds. przepustowości, którego celem było m.in. właśnie 

wypracowanie ww. wspólnej metodologii, przez ponad 3 lata swojej działalności nie zdołało 

osiągnąć konsensusu.  
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i) Rezerwacja przydziałów czasów na start lub lądowanie 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż w przeciwieństwie do wprowadzania opłat 

rezerwacyjnych, konieczne jest skuteczne stosowanie zaproponowanego systemu kar, który 

zapobiegałby przed nieuczciwymi zachowaniami przewoźników i zwracaniem slotów do puli 

po dniu 31 stycznia na następny letni sezon lotniczy, lub po dniu 31 sierpnia na następny 

zimowy sezon lotniczy. 

Ryzyko związane z zastosowaniem tego zapisu w dużo większym stopniu dotyczy 

przewoźników niż porty lotnicze. Zaproponowane rozwiązanie w praktyce może stanowić 

dodatkowe przychody zarządzającego lotniskiem, w stosunku do jego konkurentów 

nieobjętych rozporządzeniem, co może prowadzić do różnicowania praw oraz korzyści 

pomiędzy poszczególnymi zarządzającymi. Jednocześnie należałoby dokonać analizy, czy 

taki mechanizm jest zgodny z Dyrektywą 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych, w 

szczególności, gdy odnosi się do opłat za nie wykorzystanie infrastruktury (slotu).  

Wyjaśnienia wymaga, czym jest koszt zarezerwowania przepustowości w porcie 

lotniczym. Dodatkowo rodzi pytanie jak zostanie obliczona podstawa kosztowa takiej opłaty 

oraz jak takie opłaty będą naliczane i rozliczane z przewoźnikiem lotniczym. Jednocześnie, 

jeśli kierunkowo proponowana zmiana zostanie wprowadzona należałoby zapewnić, iż 

wprowadzanie przez zarządzającego lotniskiem takich opłat będzie się odbywało z 

zachowaniem procedury ustalania opłat lotniskowych obowiązującej w danym kraju, która 

uwzględniać będzie unijne przepisy w tym zakresie. 

 

j) Włączenie do regulacji lotnisk będących częścią sieci (tzw. „network airports”). 

Według Rządu Rzeczpospolitej Polskiej włączenie do regulacji lotnisk będących 

częścią sieci wydaje się właściwym kierunkiem, jednakże wyznaczanie, a w szczególnosci 

kryteria włączania lotnisk do sieci, jak również obowiązki poszczególnych stron wynikające z 

tego włączenia, powinny zostać doprecyzowane oraz uwzględniać wymiar strategiczny, w 

szczególności prowadzoną przez UE politykę transportową w ramach TEN-T.  

Obecnie lotniskiem zaliczanym do sieci może być każde lotnisko, które w przypadku 

nagłego i znaczącego wzrostu ruchu lub nagłego i znacznego obniżenia jego przepustowości 

mogłoby mieć wpływ na funkcjonowanie europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. W 

praktyce powoduje to brak jakichkolwiek kryteriów dla wyznaczenia takiego lotniska, 

natomiast sam proces mógłby być czasochłonny – państwo członkowskie dopilnowuje tego 

wyznaczenia (ale nie wyznacza) na wniosek KE, po konsultacjach z zainteresowanymi 

podmiotami.  

Należy zauważyć brak w opiniowanym dokumencie zdefiniowania pojęcia 

ograniczenia środowiskowego. Pomimo, że nie jest to formalnie traktowane jako parametr 

koordynacyjny, ma duży wpływ na liczbę operacji wykonywanych w portach lotniczych i 

musi być uwzględniane w analizie przepustowości portu lotniczego. Limity hałasowe, w 

szczególności w nocy, w sposób niemożliwy rozwiązania za pomocą rozbudowy 

infrastruktury, ograniczają liczbę czasów dostępnych przewoźnikom na start lub lądowanie 

dostępnych przewoźnikom. W tym kontekście należy rozważyć, czy rozwiązania 

proponowane w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności 

odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego 

podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (KOM 

2011 827) nie wymagają jednak uzupełnienia w tym zakresie w przedmiotowym dokumencie. 
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III. Uzasadnienie stanowiska RP 

 

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zostało opracowane przy uwzględnieniu 

z jednej strony znaczenia rosnącej wielkości transportu lotniczego w Europie i malejącej 

przepustowości w stosunku do tego ruchu, zaś z drugiej strony konieczności równego 

traktowania wszystkich uczestników rynku i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do 

infrastruktury lotniskowej dla przewoźników lotniczych, którymi są: 

a) stworzenie zasad umożliwiających efektywną alokację czasów na start lub lądowanie 

pomiędzy użytkowników lotniska;  

b) zapewnienie wszystkim przewoźnikom lotniczym (w szczególności stale korzystającym z 

danego portu lotniczego w stosunku do użytkowników nowych) równego traktowania w 

momencie ubiegania się o czasy na start lub lądowanie; 

c) umożliwienie przewoźnikom elastycznego korzystania z przydzielonych im czasów (np. 

wymiana czasów między liniami lotniczymi), zgodnego z zasadami konkurencji; 

d) umożliwienie rozwijającym się liniom lotniczym ekspansji na inne lotniska;  

e) stworzenie takiego mechanizmu przydzielania slotów, który będzie zapobiegał 

nierentownym i nieopłacalnym działaniom linii lotniczych, mających na celu jedynie 

zachowanie konkretnego czasu lub serii czasów na start lub lądowanie; 

f) zapewnienie niezależności, neutralności i transparentności działalności koordynatora. 

 

   Nadal utrzymuje się znaczna różnica w poziomie rozwoju wykorzystania 

infrastruktury lotniskowej w różnych państwach Unii Europejskiej. Mówiąc o braku 

przepustowości, należy zauważyć, iż dotyczy to głównie lotnisk największych, najczęściej 

przesiadkowych. Na wielu pozostałych obszarach UE pomimo znaczącego wzrostu znaczenia 

transportu lotniczego, co wiąże się z okresowymi problemami, przepustowość jest 

wystarczająca. Projekt rozporządzenia koncentruje się jednak na wszystkich rodzajach 

lotnisk, również tych gdzie zapotrzebowanie na czasy na start lub lądowanie jest szczególnie 

duże w godzinach szczytowych. 

Wątpliwości RP co do niektórych rozwiązań proponowanych w projekcie, wynikają 

m. in. z braku  pełnej  analizy kosztów wprowadzenia i stosowania zmienionych przepisów.  

Zmiany (np. konieczność weryfikacji planów lotów z przydzielonymi czasami) powinny 

ułatwiać funkcjonowanie rynku, jednak w momencie konieczności poniesienia dodatkowych, 

wysokich kosztów wprowadzenia i zastosowania tego mechanizmu rynek transportu 

lotniczego może być przeciwny tego typu zmianom – koszty mogą przewyższyć korzyści 

nowych rozwiązań. Wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności 

funkcjonowania powinno zapewniać spójność stosowania zasad zarówno na wewnętrznym 

rynku lotniczym, jak również takie same warunki funkcjonowania podmiotom w skali 

globalnej. Jedynie spójny system transportowy może przyczynić się do podniesienia pozycji 

konkurencyjnej gospodarki UE w świecie. Jednocześnie trzeba podkreślić, że zwiększanie 

restrykcji dotyczących wykorzystania czasów na start lub lądowanie musi mieć swoje 

przełożenie w większej możliwości rozwoju ze strony linii lotniczych.   
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1. Ocena skutków prawnych  

W przypadku  przyjęcia przez Radę i PE przepisów zmienionego rozporządzenia w 

sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych 

Unii Europejskiej, będzie to wymagać dostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów 

nowego rozporządzenia. 

Tym niemniej wdrożenie niniejszego rozporządzenia w życie w Rzeczypospolitej 

Polskiej będzie pociągało za sobą zobowiązanie dostosowania krajowych regulacji do jego 

wymogów, w szczególności w odniesieniu do: 

– ustawy Prawo Lotnicze, 

– Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji 

i organizacji rozkładów lotów, 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

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

 

2. Ocena skutków społecznych 

W ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wejście w życie rozporządzenia powinno 

stworzyć warunki do efektywniejszego wykorzystania infrastruktury (alokacji slotów) oraz 

konkurowania przewoźników, a w związku z tym zapewnić pasażerom stabilniejsze rozkłady 

lotów oraz mniejszą ilość opóźnień w koordynowanych portach lotniczych, jak również 

szerszy wybór oferty połączeń, w szczególności na trasach, do których mają dostęp nowe 

podmioty. 

 

3. Ocena skutków gospodarczych  

Projektowane rozporządzenie zdeterminuje priorytety działania podmiotów 

związanych z rynkiem transportu lotniczego we wszystkich państwach członkowskich na 

najbliższe lata. Implementacja przepisów omawianego projektu rozporządzenia przyczyni się 

do efektywniejszej alokacji czasów na start lub lądowanie pomiędzy przewoźnikami 

lotniczymi zarówno w RP jak i w Europie. Dzięki realizacji założeń znajdujących się w 

rozporządzeniu poziom dostępu do infrastruktury lotniskowej dla wszystkich podmiotów 

będzie taki sam, co z kolei przyczyni się do dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego 

całej UE i szybszego rozwoju transportu lotniczego. Niemniej należy ostrożnie oceniać 

proponowane rozwiązania odbiegające od standardów przyjętych na świecie, gdyż mogą one 

pogarszać pozycję konkurencyjną przewoźników unijnych względem przewoźników poza-

UE.  

 

4. Ocena skutków finansowych  

Omawiany projekt rozporządzenia skutkować będzie ogólnym wzrostem kosztów 

prowadzenia koordynacji w portach lotniczych. Spowodowane jest to głównie zwiększeniem 

obowiązków nałożonych na koordynatora, ale również na Urząd Lotnictwa Cywilnego 

(wzrost zadań, których koszty będą pokrywane – tak jak całość finansowania ULC –  

z budżetu państwa), a także przewoźników lotniczych i PAŻP (np. monitorowanie zgodności 

planów lotów z przydzielonymi slotami). Koszty będą możliwe do oszacowania po powstaniu 

ostatecznego kształtu rozporządzenia i weryfikacji kosztów w innych państwach 

członkowskich. 
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IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą 

pomocniczości 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii 

Europejskiej jest zgodny z zasadą pomocniczości. Cele wniosku nie mogą bowiem zostać 

osiągnięte w sposób zadowalający poprzez działania państw członkowskich. Zagadnienie 

opracowania wytycznych UE w sprawie wspólnego transportu lotniczego stanowi przedmiot 

regulacji na poziomie unijnym począwszy od lat 90-tych XX wieku. W związku ze 

zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą, a także rozszerzeniem UE o nowe kraje 

członkowskie podlegało ono doprecyzowaniu i modyfikacjom, które miały miejsce w roku 

2004. Istotą regulowania wytycznych w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start 

lub lądowanie na szczeblu unijnym jest potrzeba stworzenia jednolitego i efektywnie 

funkcjonującego szkieletu systemu transportowego Unii, spełniającego określone parametry 

techniczne w skali nie jednego państwa lecz całej UE. W związku z powyższym problemy 

związane z dostępem do przeciążonych portów lotniczych wymagają rozwiązania na 

poziomie europejskim. 

 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

 

Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

tel. 22 630-18-20 


