
RM-110-57-20 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk 

cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących 

pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem 

statków powietrznych wykonujących loty: 

1) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 

(Dz. U. poz. 435 i 469), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami 

powietrznymi wyczarterowanymi: 

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu 

działającego na jego zlecenie, lub 

b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub 

c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc 

pasażerskich; 

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 

3) czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw 

obcych w celu powrotu ich obywateli. 

§ 2. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk 

cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego statków 

powietrznych wykonujących loty krajowe, z wyjątkiem statków powietrznych: 

1) wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub 

poczty, lub 
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2) posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu 

zabrania lub pozostawienia pasażerów. 

§ 3. Rozporządzenie traci moc z dniem 9 maja 2020 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 



UZASADNIENIE 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia 

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność 

skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu 

na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia 

publicznego.  

Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP zatwierdzoną 

5 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo 

państwa i obywateli przez stwarzanie warunków do realizacji interesów narodowych 

i osiągania celów strategicznych. Interesy narodowe określa art. 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej o treści „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 

i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

Z powyższego wynikają również interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, do 

których należy m.in. ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich 

życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych dla nich dóbr 

(materialnych i niematerialnych). 

Dodatkowo art. 9 lit. b Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.), której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną,  zastrzega umawiającym się Państwom prawo wprowadzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, w okolicznościach wyjątkowych lub w razie nagłej konieczności lub też w 

interesie bezpieczeństwa publicznego, czasowych ograniczeń lub zakazów przelotu nad całym 

swoim terytorium lub jego częścią, pod warunkiem, że ograniczenia lub zakazy będą stosowane 

bez względu na przynależność państwową do statków powietrznych wszystkich innych Państw. 

II. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu 

lotniczym (Dz. U. poz. 644) obowiązuje do dnia 25 kwietnia 2020 r. W związku 

z koniecznością utrzymania zakazów w ruchu lotniczym po tym terminie niezbędne jest 

wydanie nowego rozporządzenia na kolejne 14 dni. Projekt względem obowiązującego 

rozporządzenia wprowadza zmianę, która dopuszcza do wykonywania lotów z wykorzystaniem 
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statków powietrznych posiadających do 15 miejsc pasażerskich. Zmiana ta w większym 

zakresie umożliwi wykonywanie komercyjnych operacji lotniczych na polskich lotniskach 

z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

III. Zakres regulacji 

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do 

rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania 

przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty 

międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty:  

1) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 

(Dz. U. poz. 435 i 469), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami 

powietrznymi wyczarterowanymi: 

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu 

działającego na jego zlecenie, lub 

b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub 

c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc 

pasażerskich; 

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 

3) czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw 

obcych w celu powrotu ich obywateli. 

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach 

wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, 

lądowania handlowego statków powietrznych wykonujących loty krajowe, z wyjątkiem 

statków powietrznych: 

1) wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub 

poczty, lub 

2) posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu 

zabrania lub pozostawienia pasażerów. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r. i będzie obowiązywało przez 

okres 14 dni. 
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IV.  Informacje związane z procedowaniem projektu 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane regulacje 

powodowały  zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów 

publicznych.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym 

nie podlega notyfikacji. 

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których 

mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Infrastruktury  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Beata Mieleszkiewicz – Dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa 

Infrastruktury (tel.: 22 630 13 39, e-mail: sekretariatDL@mi.gov.pl) 

Data sporządzenia 
21.04.2020 r. 

 
Źródło:  
art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 

Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, z 

późn. zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów 
 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z 

prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej 

Polskiej, celem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego. 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 

(Dz. U. poz. 644) utraci moc z końcem dnia 25 kwietnia br. 

Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu 

obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym o kolejne 14 dni. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie przewiduje zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach 

wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących 

loty międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty:  

1) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na 

określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435 i 469), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

statkami powietrznymi wyczarterowanymi: 

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, 

lub 

b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub 

c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich; 

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 

3) czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich 

obywateli. 

Ponadto rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk 

cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego statków powietrznych wykonujących 

loty krajowe, z wyjątkiem statków powietrznych: 

1) wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty, lub 

2) posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia 

pasażerów. 

Brak możliwości osiągnięcia celów projektu w sposób inny niż wydanie projektowanego rozporządzenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Inne państwa członkowskie UE, a także państwa trzecie, mając na uwadze zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2, wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia wykonywania międzynarodowego przewozu lotniczego 

pasażerów, w tym ograniczają lub zawieszają wykonywanie przewozów do i z ich terytorium. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przewoźnicy lotniczy 

wykonujący przewóz 

lotniczy pasażerów do, z i 

na terytorium RP 

Brak danych  Zakaz wykonywania lądowania 

na terytorium RP w przypadku 

przewożenia pasażerów  

Obywatele RP Około 38 mln GUS Brak możliwości skorzystania z 

przewozu lotniczego 

Ochrona życia i zdrowia 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Rozporządzenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu projektu wymaga pilnego wprowadzenia, w związku z tym 

odstąpiono od konsultacji publicznych projektu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia może spowodować negatywne skutki finansowe 

polegające na zwiększeniu wydatków budżetu państwa z tytułu roszczeń przewoźników lotniczych 

związanych z wprowadzanym zakazem. Brak możliwości oszacowania wysokości wydatków. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2015 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń  

Negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców, w szczególności na podmioty prowadzące działalność lotniczą w zakresie 

przewozu lotniczego pasażerów. Brak możliwości oszacowania kosztów. 

 

Zróżnicowany wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych, pozytywny wpływ na ochronę życia i zdrowia obywateli 

RP. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

  tak 

  nie 

  nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów  

  zmniejszenie liczby procedur 

  skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

  inne:       

  zwiększenie liczby dokumentów 

  zwiększenie liczby procedur 

  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

  inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

  tak 

  nie 

  nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Przejściowy negatywny wpływ na pracowników sektora transportu lotniczego. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

  środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

  inne:       

 

  demografia 

  mienie państwowe 

 

  informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Pozytywny wpływ na ochronę życia i zdrowia obywateli RP. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Planowane wykonanie przepisów nastąpi w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 

 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

Brak. 

 

 


