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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 
 

(druk nr 387) 

 
 
USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. 

zm.) 

Art. 21. 
1. Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem 

cywilnym, niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz umowach 
międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych 
organów administracji publicznej. 

1a. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień EASA w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 
1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. 

2. Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu należy wykonywanie funkcji organu 
administracji lotniczej i nadzoru lotniczego, określonych w ustawie, oraz funkcji władzy 
lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych, w tym związanych z 
regulacją rynku usług lotniczych, a w szczególności: 

1) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz 
przygotowywanie wniosków i wdrażanie postanowień służących realizacji 
rządowych programów dotyczących sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, 
o których mowa w art. 16 ust. 3; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w niniejszej ustawie; 
3) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej; 
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez instytucje zapewniające służby 

żeglugi powietrznej; 
4a) wykonywanie zadań w imieniu i na rzecz organów i instytucji Unii Europejskiej 

zgodnie z prawem Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi oraz innymi 
porozumieniami w zakresie lotnictwa cywilnego; 

5) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych; 
5a) certyfikacja podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego; 

6) sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów; 
7) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego; 
8) prowadzenie rejestrów: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urządzeń 

naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz ewidencji lądowisk; 
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9) nadzorowanie i organizowanie działalności organu powołanego na podstawie art. 
121 ust. 4; 

10) współpraca z organami, którym podlega lotnictwo państwowe, oraz właściwymi 
podmiotami, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz 
zabezpieczania i obsługi ruchu lotniczego, a także zapewniania służby poszukiwania 
i ratownictwa lotniczego; 

11) współpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego państw obcych; 
12) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego; 
13) współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi 

organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego; 
14) (uchylony); 
15) podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym w 

szczególności: 
a) gromadzenie, ocena, przetwarzanie i przechowywanie w komputerowej bazie 

danych, zwanej dalej "bazą danych", oraz ochrona i rozpowszechnianie 
informacji o zdarzeniach lotniczych, 

b) badanie i ocena stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym, 
c) wydawanie zaleceń profilaktycznych, 
d) wymiana danych oraz udostępnianie właściwym organom państw 

członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, na podstawie 
zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem zasady poufności, informacji dotyczących 
bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym; 

16) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych związanych ze 
stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego; 

17) zatwierdzanie granicy części lotniczej lotniska; 
18) współpraca z Komisją oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z jej 

zaleceniami zapobiegawczymi; 
19) inicjowanie projektów międzynarodowych umów lotniczych i ich zmian oraz udział 

w ich przygotowaniu i negocjowaniu; 
20) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian 

oraz udział w ich przygotowaniu; 
21) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 

zaopiniowania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór 
bezpośredni nad jego realizacją; 

22) zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony przedsiębiorstw 
prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
lotnictwa cywilnego oraz nadzorowanie realizacji tych programów; 

23) sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb 
ochrony lotnisk; 

24) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 
zaopiniowania Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego oraz 
nadzór bezpośredni nad jego realizacją; 
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25) nadzorowanie prowadzenia przez zarządzających lotniskami ewidencji, o której 
mowa w art. 68 ust. 2 pkt 8, oraz analizowanie uzyskanych danych dla potrzeb 
związanych z działalnością Prezesa Urzędu; 

26) nadzorowanie organizacji badań lotniczo-lekarskich; 
27) przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych medycznych, wyłącznie dla 

potrzeb określonych w niniejszej ustawie rejestrów i postępowań, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych; 

28) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, na 
terenie których przewiduje się lokalizację nowego lub modernizację istniejącego 
lotniska oraz lotniczych urządzeń naziemnych. 

2a. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu wykonuje uprawnienia państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego organu państwa członkowskiego oraz 
kompetentnej władzy państwa członkowskiego określone w rozporządzeniach i 
decyzjach Unii Europejskiej, niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz 
umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub 
innych organów administracji publicznej. 

2b. W zakresie objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz 
uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i 
dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do niego, Prezes Urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej, rozstrzyga o odstępstwach od istotnych wymagań ustanowionych w 
tych rozporządzeniach, na warunkach określonych w art. 14 rozporządzenia nr 
216/2008/WE. 

2c. Decyzje, o których mowa w ust. 2b, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje 
się odpowiednio. 

3. Prezes Urzędu składa ministrowi właściwemu do spraw transportu roczne sprawozdanie z 
działalności. 

 
<Art. 21a. 

1. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1, art. 153a ust. 1 i 
art. 194 ust. 1, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 
201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b 
ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.  

2. Dokumenty:  
1) dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, art. 21 ust. 2b, art. 49, art. 52 

ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 53a ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 161 ust. 1,  
2) określone w art. 37 ust. 3, art. 192a ust. 2 pkt 1, art. 193a i art. 195 ust. 1 pkt 2 

– mogą być składane w języku angielskim. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na żądanie Prezesa Urzędu podmiot 

przedkłada tłumaczenie wniosku, dokumentu lub zawiadomienia na język polski.   
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4. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 153a ust. 1 i art. 194 ust. 1, 
dokumenty, o których mowa w art. 193a i art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie 
Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami. 

5. Dokumenty: 
1) dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 21 ust. 2b, 
2) określone w art. 192a ust. 2 pkt 1, art. 193a oraz w art. 195 ust. 1 pkt 2, 
3) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 153b oraz art. 202 pkt 1 i 6  

– mogą być kopiami.> 
 

[Art. 95g. 
1. Czynności członków personelu pokładowego określone w części O załącznika III do 

rozporządzenia 3922/91/EWG mogą wykonywać osoby posiadające świadectwo odbycia 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. 

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane członkowi personelu pokładowego 
przez certyfikowanego przewoźnika lotniczego.] 

<Art. 95g. 
1. Czynności członków personelu pokładowego na statku powietrznym mogą 

wykonywać osoby posiadające ważne świadectwo dopuszczenia do pracy, ważne 
kwalifikacje na typ oraz wersję statku powietrznego, a także ważne badania 
lotniczo-lekarskie. 

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane przez certyfikowanego 
przewoźnika lotniczego upoważnionego w tym zakresie.  

3. Szkolenia kandydatów na członków personelu pokładowego może prowadzić 
certyfikowany przewoźnik lotniczy upoważniony w tym zakresie. 

4. Przewoźnik lotniczy, o którym mowa w ust. 2 i 3, przekazuje Prezesowi Urzędu do 
końca każdego roku kalendarzowego wykaz wydanych świadectw, o których mowa 
w ust. 2, oraz  przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w ust. 3.> 

 
Art. 162a. 

1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach prawa Unii Europejskiej certyfikat lub 
równoważny dokument wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą 
instytucję wyspecjalizowaną, zwany dalej "certyfikatem zagranicznym", Prezes Urzędu 
uznaje za ważny na równi z certyfikatem polskim, jeżeli: 

1) wynika to z umowy międzynarodowej lub przepisów międzynarodowych; 
2) wymagania stawiane przy jego wydaniu nie były łagodniejsze od stawianych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Certyfikat zagraniczny może zostać uznany przez Prezesa Urzędu, jeżeli jego posiadanie 

jest wymagane przez umowy międzynarodowe, przepisy międzynarodowe albo przepisy 
prawa polskiego określające warunki prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów mających siedzibę na jej 
terytorium. 

3. Certyfikat zagraniczny podlega uznaniu w całości wraz ze wszystkimi wpisanymi do 
niego uprawnieniami, zezwoleniami i ograniczeniami. Okres uznania certyfikatu 
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zagranicznego za ważny nie może być dłuższy niż okres ważności certyfikatu 
uznawanego. 

4. Prezes Urzędu może uzależnić uznanie certyfikatu zagranicznego od wyniku audytu 
przeprowadzonego u posiadacza tego certyfikatu. 

5. Prezes Urzędu cofa uznanie certyfikatu zagranicznego, jeżeli stwierdzi, że jego posiadacz 
przestał spełniać wymagania ustanowione dla uznania certyfikatu. 

6. Uznanie certyfikatu zagranicznego wygasa w przypadku cofnięcia, zawieszenia lub 
ograniczenia uprawnień wynikających z certyfikatu przez organ państwa obcego lub 
przez właściwą instytucję wyspecjalizowaną, która certyfikat wydała. 

7. Uznanie certyfikatu zagranicznego, odmowa jego uznania i cofnięcie następują w drodze 
decyzji administracyjnej. 

<8. Dokumenty składane w procesie uznania zagranicznego certyfikatu mogą być 
składane w języku polskim lub angielskim. W przypadku przedłożenia kopii 
wnioskodawca składa oświadczenie w języku polskim lub angielskim o zgodności 
kopii z oryginałami.> 

 
Art. 171a. 

1. Polski przewoźnik lotniczy jest obowiązany do przekazywania Prezesowi Urzędu kopii 
aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie tego przewoźnika ważnym 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz kopii dokumentu dotyczącego 
kolejnego okresu ubezpieczenia o tym samym zakresie co dotychczasowe. 

<1a. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w języku 
angielskim.> 

2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem urzędowo lub notarialnie i przedstawione każdorazowo nie później niż 
ostatniego dnia okresu obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieprzedstawienia Prezesowi Urzędu kopii dokumentu, o którym mowa w 
ust. 1, Prezes Urzędu wzywa przewoźnika do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku nieprzedstawienia jej w tym terminie 
zawiesza koncesję przewoźnika lotniczego do czasu dostarczenia kopii dokumentu, o 
którym mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. 

4. Jeżeli przewoźnik lotniczy nie przedstawi kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w 
okresie, na jaki została zawieszona koncesja, Prezes Urzędu bez zbędnej zwłoki cofa 
koncesję. 

5. Prezes Urzędu zmienia koncesję z urzędu w zakresie wszystkich zmian wprowadzonych 
w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC). 

6. Prezes Urzędu cofa albo zawiesza koncesję bez zbędnej zwłoki w przypadku 
odpowiednio cofnięcia albo zawieszenia certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC). 

7. Do przewoźników lotniczych zajmujących się wyłącznie eksploatacją statków 
powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie 
miejsc pasażerskich poniżej 20, wykonujących regularne przewozy lotnicze lub których 
obrót przekracza 3.000.000 euro rocznie, stosuje się art. 8 ust. 4-6 rozporządzenia nr 
1008/2008/WE. 

 


