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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiàzany przedstawiç przedsi´biorca ubiegajàcy si´
o koncesj´ lub wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przewozu lotniczego. 

Na podstawie art.172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o koncesj´ na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
przewozu lotniczego jest obowiàzany do∏àczyç do
wniosku nast´pujàce dokumenty: 

1) okreÊlajàce jego status prawny: w przypadku osób
prawnych — statut lub umow´ spó∏ki wraz z wszyst-
kimi zmianami, a w przypadku osób fizycznych — do-
kument potwierdzajàcy to˝samoÊç ze wskazaniem
numeru PESEL oraz miejsca sta∏ego zamieszkania;

————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji paƒ-

stwowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
kart przychodów przez podatników, o których mowa
w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne.

§ 2. 1. Karty przychodów powinny zawieraç co naj-
mniej nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko pracownika;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci (PESEL) pracownika;

4) kwot´ osiàgni´tych w danym miesiàcu przycho-
dów w gotówce i w naturze;

5) koszty uzyskania przychodu;

6) potràcone przez p∏atnika w danym miesiàcu kwoty
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
oraz chorobowe, okreÊlone w przepisach o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

7) dochód osiàgni´ty w danym miesiàcu;

8) dochód narastajàco od poczàtku roku;

9) kwot´ zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej
zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od
osób fizycznych; 

10) kwot´ sk∏adki na powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne okreÊlonej w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym;

11) kwot´ nale˝nej zaliczki na podatek dochodowy;

12) dat´ przekazania zaliczki.

2. Podatnik jest obowiàzany za ka˝dy miesiàc wy-
pe∏niç karty nie póêniej ni˝ do dnia 20 nast´pnego mie-
siàca.

§ 3. Karty przychodów mogà byç prowadzone przy
zastosowaniu technik informatycznych. Na koniec ka˝-
dego miesiàca, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 20 ka˝de-
go miesiàca za miesiàc poprzedni, podatnik jest obo-
wiàzany sporzàdziç wydruk zapisów dokonanych za
dany miesiàc.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do przy-
chodów osiàgni´tych od dnia 1 stycznia 2003 r. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. J. O˝óg

———————
3) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporzàdzeniu

by∏ dotychczas uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Fi-
nansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 119, poz. 1258
oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1710) zachowanym w mocy na
podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 141, poz. 1183 i Nr 172, poz. 1412).



2) odpis z rejestru przedsi´biorców;

3) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospo-
darki narodowej REGON;

4) kopi´ decyzji o nadaniu numeru identyfikacji po-
datkowej NIP;

5) list´ udzia∏owców lub akcjonariuszy ze wskaza-
niem:

a) w przypadku osób fizycznych — ich obywatel-
stwa i miejsca sta∏ego zamieszkania, a w przy-
padku osób prawnych — adresu ich siedziby,

b) wielkoÊci posiadanych przez nich udzia∏ów lub
akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a tak˝e
kraju pochodzenia;

6) wykaz cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej — z po-
daniem ich obywatelstwa i miejsca sta∏ego za-
mieszkania;

7) oÊwiadczenie osób zarzàdzajàcych dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorstwa o pe∏nieniu funkcji kierowni-
czych oraz o cz∏onkostwie we w∏adzach podmiotu
z udzia∏em osób zagranicznych lub w innym pod-
miocie pozostajàcym z przedsi´biorcà w stosunku
zale˝noÊci; przez osoby zarzàdzajàce dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorstwa rozumie si´ kierujàcego przed-
si´biorstwem, jego zast´pc´, pe∏nomocnika,
g∏ównego ksi´gowego oraz inne osoby wchodzà-
ce w sk∏ad organów zarzàdzajàcych przedsi´-
biorstwa;

8) certyfikat przewoênika lotniczego;

9) oÊwiadczenie woli przedsi´biorcy z∏o˝one w for-
mie aktu notarialnego, zapewniajàce, ˝e nie
zg∏oszono wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
przedsi´biorcy lub nie znajduje si´ on w stanie
likwidacji;

10) plan gospodarczy przedsi´biorstwa obejmujàcy co
najmniej dwa lata dzia∏alnoÊci i zawierajàcy nast´-
pujàce informacje: 

a) bilans, rachunek zysków i strat, 

b) przewidywane wydatki zwiàzane z podj´ciem
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie przewozu
lotniczego, w tym: op∏aty za paliwo, op∏aty za
us∏ugi lotniskowe i nawigacyjne, op∏aty za ob-
s∏ug´ naziemnà w porcie lotniczym, ubezpiecze-
nia, amortyzacj´, wynagrodzenia i inne wydatki
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa, a tak-
˝e przewidywane przychody ze wskazaniem êró-
de∏ ich pochodzenia, poziom przewidywanych
taryf za przewóz lotniczy oraz prognoz´ przewo-
zów lotniczych, 

c) sposób finansowania kosztów oraz aktualne
i przewidywane êród∏a finansowania dzia∏alno-
Êci, z uwzgl´dnieniem p∏ynnoÊci finansowej

przedsi´biorstwa w okresie dwóch pierwszych
lat dzia∏alnoÊci, 

d) o powiàzaniach finansowych udzia∏owców lub
akcjonariuszy z innà dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
w którà przedsi´biorstwo jest zaanga˝owane
bezpoÊrednio albo poÊrednio;

11) dokumenty wskazujàce na posiadanie przez przed-
si´biorc´ mo˝liwoÊci finansowania dzia∏alnoÊci
obj´tej wnioskiem o koncesj´:

a) zaÊwiadczenie banku, w którym prowadzony
jest podstawowy rachunek bie˝àcy przedsi´-
biorcy, okreÊlajàce wielkoÊç posiadanych przez
niego Êrodków finansowych oraz jego zdolnoÊç
kredytowà i p∏atniczà,

b) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du stwierdzajà-
ce, ˝e wnioskodawca nie zalega z wp∏atami na-
le˝noÊci bud˝etowych, 

c) sprawozdania finansowe z poprzedniego roku fi-
nansowego wraz z opinià bieg∏ego rewidenta,
a w przypadku przedsi´biorców niezobowiàza-
nych do tego sprawozdania — rachunek wyni-
ków dzia∏alnoÊci gospodarczej za ostatnie dwa
lata dzia∏alnoÊci, a je˝eli przedsi´biorca prowa-
dzi dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres krótszy
ni˝ dwa lata — za ca∏y okres dzia∏alnoÊci;

12) dokument potwierdzajàcy posiadanie tytu∏u praw-
nego do dysponowania statkiem powietrznym
w liczbie:

a) nie mniej ni˝ dwa — do wykonywania przewozu
regularnego,

b) jeden lub wi´cej — do wykonywania przewozu
nieregularnego;

13) Êwiadectwa rejestracji statków powietrznych
w polskim rejestrze cywilnych statków powietrz-
nych lub dokument o przydzieleniu znaków reje-
stracyjnych z tego rejestru;

14) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci osób zarzàdzajà-
cych dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa za przest´p-
stwa umyÊlne: skarbowe, przeciwko bezpieczeƒ-
stwu w komunikacji, bezpieczeƒstwu powszechne-
mu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, prawom
osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, wiarygod-
noÊci dokumentów;

15) dokument potwierdzajàcy obj´cie przedsi´bior-
stwa ubezpieczeniem od odpowiedzialnoÊci cywil-
nej za szkody zwiàzane z przewozem lotniczym i ru-
chem statków powietrznych. 

§ 2. Przedsi´biorca, o którym mowa w § 1, w celu
wykazania spe∏nienia warunków niezb´dnych do uzy-
skania koncesji i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie przewozu lotniczego, o których mowa
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w art. 165 ust. 5 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze, przedstawia dodatkowo na-
st´pujàce dokumenty: 

1) oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e przewóz lotniczy
stanowi i b´dzie stanowi∏ podstawowy rodzaj dzia-
∏alnoÊci przedsi´biorcy;

2) oÊwiadczenie osób zarzàdzajàcych dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorstwa stwierdzajàce, ˝e nie cofni´to im
koncesji na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w okresie ostatnich pi´ciu lat przed z∏o˝eniem
wniosku o koncesj´ na wykonywanie przewozu lot-
niczego;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego — rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych;

4) projekt programu ochrony przedsi´biorstwa przed
aktami bezprawnej ingerencji.

§ 3. Przedsi´biorca sk∏adajàcy wniosek o koncesj´
powinien przedstawiç informacje dotyczàce:

1) miejsca usytuowania g∏ównego oÊrodka dzia∏alno-
Êci przedsi´biorstwa — ze wskazaniem lotniska;

2) rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç
udzielona koncesja: przewóz pasa˝erów, baga˝u,
towarów, poczty — wykonywany regularnie albo
nieregularnie;

3) zakresu dzia∏alnoÊci obejmujàcego przewozy kra-
jowe lub przewozy mi´dzynarodowe, w tym plano-
wane trasy lub linie lotnicze — dla regularnego
przewozu lotniczego, obszary geograficzne — dla
nieregularnego przewozu lotniczego;

4) typów statków powietrznych przeznaczonych do
wykonywania dzia∏alnoÊci — ze wskazaniem w∏a-
Êciciela, przynale˝noÊci paƒstwowej oraz okreÊle-
niem ich maksymalnej masy startowej i iloÊci
miejsc pasa˝erskich.

§ 4. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o koncesj´ na
wykonywanie przewozu lotniczego przy u˝yciu stat-
ków powietrznych o maksymalnej masie startowej po-
ni˝ej 10 000 kg i posiadajàcych mniej ni˝ 20 miejsc pa-
sa˝erskich albo wykonujàcy loty lokalne nieobejmujà-
ce przewozu mi´dzy ró˝nymi lotniskami — obowiàza-
ny jest do∏àczyç do wniosku o koncesj´ dokumenty i in-
formacje, o których mowa w § 1 pkt 1—9 i 11—15 oraz
w § 2 i 3. 

§ 5. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie przewozu lotniczego na podstawie
koncesji jest obowiàzany przedstawiaç:

1) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinià bie-
g∏ego rewidenta — nie póêniej ni˝ w terminie 6 mie-
si´cy od dnia zakoƒczenia okresu bilansowego;

2) roczne plany ekonomiczno-finansowe okreÊlajàce
w szczególnoÊci: przewidywane wydatki na paliwo,

wynagrodzenia, amortyzacj´, op∏aty lotniskowe
i nawigacyjne, ubezpieczenia, przewidywane przy-
chody, w tym taryfy i stawki przewozowe, progno-
z´ przewozów oraz informacje dotyczàce sytuacji
finansowej, w tym p∏ynnoÊci finansowej na na-
st´pny rok.

§ 6. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie przewozu lotniczego na podstawie
koncesji i planujàcy zmian´ struktury kapita∏owej lub
zakresu dzia∏alnoÊci okreÊlonego w koncesji, mogà-
cych mieç wp∏yw na jego sytuacj´ finansowà, jest obo-
wiàzany przedstawiç: 

1) szczegó∏owe informacje o istotnych planowanych
zmianach dotyczàcych rodzaju przewozów, typów
lub liczby eksploatowanych statków powietrznych,
zmiany udzia∏ów kapita∏owych lub zmiany doty-
czàce udzia∏owców;

2) przewidywany bilans, wraz z rachunkiem zysków
i strat, uwzgl´dniajàcy planowane zmiany w struk-
turze kapita∏owej lub zakresie dzia∏alnoÊci, majàce
znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ finansowà przedsi´-
biorstwa;

3) informacje dotyczàce p∏ynnoÊci finansowej na na-
st´pny rok;

4) przewidywane przychody i wydatki uwzgl´dnia-
jàce: taryfy i stawki za przewóz lotniczy, koszty
paliwa, wynagrodzenia pracowników, amortyza-
cj´, op∏aty lotniskowe i nawigacyjne, op∏aty za
obs∏ug´ naziemnà w porcie lotniczym, ubezpie-
czenia;

5) prognoz´ przewozów;

6) szczegó∏owe informacje dotyczàce finansowania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym zakupu lub wy-
najmu statków powietrznych; w przypadku wynaj-
mu statków powietrznych nale˝y okreÊliç warunki
umowy. 

§ 7. Przedsi´biorca mo˝e przed∏o˝yç kopie doku-
mentów, o których mowa w § 1 pkt 1—8 i 10—15, § 2
i 5, poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em urz´do-
wo lub notarialnie, zawierajàce dane aktualne na
dzieƒ z∏o˝enia wniosku o koncesj´ i wystawione nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed jego z∏o˝eniem. Doku-
menty sporzàdzone w j´zyku obcym powinny byç do-
∏àczone wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´-
zyk polski.

§ 8. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej przepisów rozporzà-
dzenia nie stosuje si´ do przedsi´biorców z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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