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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, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020
r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1498) utraci moc z
końcem dnia 15 września 2020 r.
Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne
jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów
międzynarodowych po powyższym terminie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie 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 lotnisk położonych na terytorium
państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby
zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób co do zasady przekracza 90, w
oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i
Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).
Zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty
międzynarodowe:
1) na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;
2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze;
3) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk
obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110)
realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie
organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
5) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały
Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na
pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec
których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku
SARS-CoV-2.   
Rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 16 września 2020 r.
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