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VFR AD 1.1 GRUPOWANIE LOTNISK
GROUPING OF AERODROMES 

Zgodnie z Art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970)
oraz § 2. pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2145) lotniska według kryteriów
ogólnych dzielą się na:

In accordance with Article 54, Paragraphs 3 and 7 of
the Aviation Law Act of 3rd July 2002 (Journal of
Laws of 2020, items 1970 ) and the Regulation of the
Minister of Transport,  Construction and Maritime
Economy of 5th July 2013 on the aerodrome
classification and register (Journal of Laws of 2018
item 2145), the aerodromes shall be divided
according to general criteria into the following
categories:

1. użytku publicznego: available for public use:
a) certyfikowane: certified:

- dla których został wydany certyfikat zgodnie z
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze;

- for which a certificate has been issued in
accordance with the requirements specified in
regulations made on the basis of Article 59a,
Paragraph 5, of the Act of 3rd July 2002 – Aviation
Law;

- dla których został wydany certyfikat zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
ustanawiającym wymagania oraz procedury
administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 12.02.2014,
str. 1).

- for which a certificate has been issued in
accordance with the requirements specified in
Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12
February 2014 laying down requirements and
administrative procedures related to aerodromes
pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the
European Parliament and of the Council (OJ L 44,
12.02.2014, p. 1).

Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów:
- krajowe,
- UE,
- międzynarodowe (tylko na lotniskach wymienio-
nych w rozdziale VFR ENR 1.2 pkt 5).

Allowed types of flights:
- domestic,
- EU,
- international (only at aerodromes described in
chapter VFR ENR 1.2 point 5).

b) o ograniczonej certyfikacji – dla których został
wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie
art. 59a ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze.
Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów:

with limited certification – for which a certificate has
been issued in accordance with the requirements
specified in regulations made on the basis of Article
59a, Paragraph 6 of the Act of 3rd July 2002 –
Aviation Law.
Allowed types of flights:

- krajowe,
- UE,
- międzynarodowe (tylko na lotniskach wymienionych
w rozdziale VFR ENR 1.2 pkt 5).

- domestic,
- EU,
- international (only at aerodromes described in
chapter VFR ENR 1.2 point 5).

c) niepodlegające certyfikacji – lotniska użytku
wyłącznego, które mogą zostać otwarte dla
wszystkich statków powietrznych w terminach i
godzinach ustalonych przez zarządzających tymi
lotniskami i podanych do publicznej wiadomości. 

not subject to certification – aerodromes for exclusive
use which may be opened for all aircraft on dates and
at times specified by the operator of a particular
aerodrome and made available to the public. 
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Po dokonaniu wpisu do rejestru lotnisko takie staje
się lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym
certyfikacji, o ile nie podlega wymogom
rozporządzenia nr 216/2008/WE.

After an aerodrome has been entered in the register,
it becomes a public use aerodrome not subject to
certification as far as it is not subject to the
requirements of Regulation (EC) No 216/2008.

Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów: Allowed types of flights:
- krajowe. - domestic.

2. użytku wyłącznego – lotniska wykorzystywane przez
zarządzających tymi lotniskami, użytkowników
danego lotniska wymienionych w dokumentacji
rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą
zarządzającego danym lotniskiem – przez innych
użytkowników lotniska.

available for exclusive use – aerodromes used by
their operators, users mentioned in the registration
documents of a particular aerodrome and – with the
permission of the aerodrome administration – by
other users. 

Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów:
- krajowe,
- UE,
- międzynarodowe (tylko na lotniskach wymienio-
nych w rozdziale VFR ENR 1.2 pkt 5).

Allowed types of flights:
- domestic,
- EU,
- international (only at aerodromes described in
chapter VFR ENR 1.2 point 5).
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