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Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2019 r. poniżej przedstawiam stanowisko w zakresie oświadczenia 
złożonego przez Senatora Piotra Zientarskiego podczas 81. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 26 czerwca 2019 r.

Ad. 1. Skorzystanie przez Rzeczpospolitą Polską z mechanizmu określonego w art. 2 ust. 8 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 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1), 
dotyczącego statków powietrznych o maksymalnej masie startowej nie większej niż 600 kg, tzw. OPT-OUT, 
w chwili obecnej nie jest możliwe ze względu na brak krajowego systemu wydawania Certyfikatów Typu. 
Został on zniesiony po wejściu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i objęciu statków powietrznych 
nadzorem Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W związku z powyższym 
ewentualne zgłoszenie OPT-OUT w przedmiotowym zakresie wymaga dokonania uprzednich zmian 
w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn.zm.) w celu 
wprowadzenia odpowiednich regulacji umożliwiających wydawanie Certyfikatów Typu.

Ad. 2. Wszelkie wnioski, oceny i analizy związane z projektami aktów normatywnych procedowanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury, w tym związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, 
są zamieszczane w uzasadnieniu oraz w ocenie skutków regulacji. 

Elementy związane z bezpieczeństwem były podstawą przy projektowaniu rozwiązań przyjętych 
dla statków powietrznych klasy „urządzenia latające” w przepisach rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1993, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem w sprawie wyłączenia”.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury, przepisy rozporządzenia w sprawie wyłączenia zawierają kompleksowy 
zbiór norm bezpieczeństwa określający zasady dotyczące eksploatacji statków powietrznych, 
uwzględniające charakterystyki eksploatacyjno-konstrukcyjne tych statków powietrznych, oraz zasady 
organizowania lotów, uwzględniające bezpieczeństwo użytkowników statków powietrznych oraz osób 
trzecich.
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Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyka, jakie są związane z użytkowaniem statków powietrznych klasy 
„urządzenia latające”, w przepisach rozporządzenia w sprawie wyłączenia, znowelizowanego 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 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. poz. 1041):

1)  zróżnicowano dokumenty zdatności do lotu urządzeń latających, przewidując wydawanie trzech 
rodzajów takich dokumentów (w zależności od zaawansowania konstrukcji urządzenia latającego), 
przy jednoczesnym nietworzeniu nieuzasadnionych barier dla wykonania pierwszego lotu.

2)  zadbano o bezpieczeństwo osób trzecich poprzez określenie należnej separacji i wysokości nad 
zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym 
powietrzu, a także poprzez ograniczenia związane ze sposobem wykorzystania urządzenia 
latającego na wczesnym etapie projektu;

3)  powiązano zróżnicowane zasady wykonywania lotów określone dla poszczególnych urządzeń 
latających, m.in. przez powiązanie ograniczeń operacyjnych, technicznych oraz wymagań wobec 
osób eksploatujących urządzenia latające z rodzajem wykonywanych operacji lotniczych, 
złożonością, ciężarem i prędkością tych urządzeń, a także z zawansowaniem realizacji spełnienia 
przez nie wymagań technicznych.

Dodatkowo położono nacisk na odpowiedzialność wytwórcy urządzenia latającego i osoby używającej 
to urządzenie. Jednocześnie stworzono warunki dla zwiększenia dostępności oceny technicznej urządzeń 
latających przez:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów upoważnionych do czynności oceny technicznej;

2) uproszczenie zasad oceny technicznej urządzeń latających, w tym wymagań szczegółowych 
i powiązanie ich przede wszystkim z wymaganiami producenta;

3) zróżnicowanie w obszarze dokumentów zdatności do lotu, umożliwiające skrócenie ścieżki 
dopuszczenia do lotu;

4) wprowadzenie rozwiązań formalnych umożliwiających powstawanie i zaktywizowanie istniejących 
podmiotów mogących prowadzić badania i ocenę techniczną urządzeń latających (podmiot 
wyspecjalizowany i podmiot zatwierdzający). 

Jak wspominano wyżej, rozporządzenie w sprawie wyłączenia różnicuje dokumenty zdatności do lotu 
urządzeń latających, dając szanse realizacji nawet nowatorskich projektów przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa operacji lotniczych. Przyjęta regulacja umożliwia rozwój w wielu kierunkach, 
a w szczególności eksperymentowanie i budowę amatorską prostą drogą od pomysłu do pierwszych lotów, 
bez konieczności uzyskania dokumentów końcowych w dotychczasowych procesach oceny zdatności 
do lotu. Bezpieczeństwo osób trzecich jest zabezpieczone ograniczeniami związanymi ze sposobem 
wykorzystania urządzenia latającego na wczesnym etapie projektu oraz ograniczeniami operacyjnymi 
zapewniającymi niezbędną separację i wysokość.

Wprowadzający powyższe rozwiązania projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 
2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - 
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 
dotyczących używania tych statków był przedmiotem szerokich konsultacji publicznych i uzgodnień 
międzyresortowych. Lista konsultantów projektu rozporządzenia obejmowała ponad 180 podmiotów, w tym 
między innymi blisko 40 aeroklubów, kilkadziesiąt ośrodków szkolenia lotniczego, producentów, uczelnie 
wyższe, związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia lotnicze, centrum badań i certyfikacji, 
stowarzyszenia instruktorów, mechaników lotniczych, wojskowe zakłady lotnicze. 

Dodatkowo, w dniu 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyła się debata 
konsultacyjna z przedstawicielami środowiska lotniczego na temat projektowanych zmian. 
Z przeprowadzonych konsultacji publicznych wynika, że projekt zmiany rozporządzenia o wyłączeniu spotkał 
się z wieloma wyrazami poparcia i aprobatą środowiska lotniczego. Pozytywne głosy środowiska lotniczego 
wyrażone były zarówno podczas debaty konsultacyjnej, jak i w opiniach zgłoszonych w trakcie konsultacji 
publicznych.

Z uwagi na okoliczność, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze 
do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania 
tych statków nie dotyczy wprost kwestii ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowych czy 
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dobrowolnych) towarzystwa ubezpieczeniowe nie znalazły się na liście konsultantów publicznych 
projektowanej regulacji. Zgodnie bowiem z przepisem § 36 Regulaminu pracy Rady Ministrów, organ 
wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu aktu prawnego m.in. rozporządzenia, a także uwzględniając 
inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego 
złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt 
do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia 
ich stanowiska. Przyjmując powyższe, nie jest możliwe wysłanie projektu rozporządzenia do konsultacji 
do wszystkich podmiotów zwłaszcza, jeśli ich zainteresowanie pracami nad projektem ma jedynie pośredni 
charakter. Nie oznacza to jednak, że takie podmioty nie mogą zgłaszać uwag do danego projektu. 
Niezależnie bowiem od faktu, że projekt jest wysyłany do konkretnie oznaczonych podmiotów, które w opinii 
projektodawcy bezwzględnie powinny go skonsultować, zamieszczany jest jednocześnie na stronach 
internetowych: Rządowego Centrum Legislacji oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do zamieszczonego 
projektu każdy ma prawo zgłaszać uwagi i spostrzeżenia. Na uwagę zaś zasługuje, że towarzystwa 
ubezpieczeniowe nie zgłosiły uwag do zmian proponowanych w ww. rozporządzeniu.

Ad. 3. Przed wdrożeniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze 
do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania 
tych statków nie przeprowadzono szczegółowych analiz dotyczących wpływu planowanej zmiany przepisów 
na stosunki z państwami ościennymi i możliwość podpisania umów o wzajemnym uznawaniu certyfikatów 
typu samolotu, ponieważ nie stwierdzono takiej konieczności. 

Należy zauważyć, że możliwość uznawania zagranicznych certyfikatów typu lub innych dokumentów dla typu 
statku powietrznego, oraz wydawania ich zgodnie z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w innych 
państwach nie jest w żaden sposób ograniczana przepisami ww. rozporządzenia. Uznawanie certyfikatów 
lub równoważnych dokumentów wydanych przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję 
wyspecjalizowaną odbywa się zgodnie z art. 162a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie 
certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1400, z późn. zm.).

Ad. 4. Polskie władze współpracują na różnych forach z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Niemcami 
w zakresie lotnictwa cywilnego, jednak Ministerstwo Infrastruktury nie otrzymało od żadnego z tych państw 
zaproszenia do współpracy w zakresie skorzystania z możliwości zastosowania mechanizmu określonego 
w art. 2 ust. 8 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.

Ad. 5. Na wstępie należy zwrócić uwagę na zasadnicze kwestie będące zapewne przyczyną nieporozumień 
związanych ze statkami powietrznymi, o masach startowych, najogólniej mówiąc, do 600 kg.

Po pierwsze, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów 
statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków nie 
podniosło mas startowych w zakresie statków powietrznych, które mogą być objęte OPT-OUT i nie jest 
planowane liberalizowanie systemu nadzoru nad ich zdatnością początkową. 

Po drugie, należy rozróżnić tu dwie grupy statków powietrznych:

1) pierwsza to ta, która nie jest i nie może być objęta OPT-OUT - regulacje dotyczące tej grupy statków 
powietrznych znajdują się w rozporządzeniu w sprawie wyłączenia; jest to grupa, która ogólnie rzecz 
ujmując nie musi spełniać wszelkich standardów certyfikacyjnych i innych wymagań wynikających 
z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w odniesieniu do których rozporządzenie w sprawie 
wyłączenia określa odrębne zasady w zakresie zdatności początkowej; w szczególności 
są to konstrukcje amatorskie i eksperymentalne, 

2) druga to ta, która może być objęta OPT-OUT - nie jest ona objęta rozporządzeniem w sprawie 
wyłączenia, a zatem musi spełniać wszelkie standardy certyfikacyjne i inne wymagania wynikające 
z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Wątpliwości ze strony instytucji europejskich w tym zakresie nie mogą mieć miejsca, gdyż masa startowa 
do 600 kg w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia w sprawie wyłączenia dotyczy jedynie 
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statków powietrznych nie objętych nadzorem EASA (statki powietrzne wymienione w załączniku 
I do rozporządzenia nr 2018/1139), w tym kategorii historycznej, eksperymentalnej i amatorskiej. Nie jest 
przewidywane objęcie przepisami rozporządzenia w sprawie wyłączenia grupy statków powietrznych, które 
mogą być objęte OPT-OUT, dla których musi być zapewniony porównywalny poziom bezpieczeństwa 
jak dla statków powietrznych pozostających pod nadzorem EASA. 

Dla statków powietrznych, które mogą być objęte OPT-OUT rozważane jest przyjęcie odrębnych regulacji 
niezwiązanych z rozporządzeniem w sprawie wyłączenia, a zapewniających poziom bezpieczeństwa 
porównywalny jak dla statków powietrznych znajdujących się pod nadzorem EASA, czyli związanych 
z wydawaniem Certyfikatów Typu. Wymaga to jednak, tak jak wskazano powyżej, zmiany przepisów ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, która w chwili obecnej nie przewiduje wydawania Certyfikatów Typu 
w systemie krajowym. 

Zdatność początkowa statków powietrznych o masach startowych do 600 kg innych niż amatorskie 
eksperymentalne i historyczne nie jest w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wyłączenia poruszana 
i nie przewiduje się w chwili obecnej liberalizacji w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Mikołaj WildSekretarz Stanu
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