
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-91-92, fax 22 694-91-06, e-mail: drypa@nw.senat.gov.pl 

Warszawa, 1 lipca 2013 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego 

Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, 

podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (druk nr 398) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji zgody 

na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego 

Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką 

Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r., zwanej dalej „Umową”. 

Uzasadnienie do projektu przedmiotowej ustawy wskazuje, że „(…) Potrzeba zawarcia 

Umowy wynika bezpośrednio z rozwijanej na szczeblu europejskim koncepcji Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES), której ramy zostały 

określone w legislacji Unii Europejskiej. Jednym z fundamentów ww. koncepcji jest 

reorganizacja przestrzeni powietrznej nad Europą w Funkcjonalne Bloki Przestrzeni 

Powietrznej (tzw. FAB) (…). Ponadto pakiet SES II traktuje priorytetowo zobowiązanie 

państw członkowskich do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu zagwarantowania 

jak najszybszego utworzenia Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej, najpóźniej 

do dnia 4 grudnia 2012 r. FAB ustanawiane mają być na mocy wzajemnych porozumień 

między państwami i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, państwami trzecimi, w gestii których 

znajduje się dowolna część przestrzeni powietrznej stanowiącej fragment bloku (…)”. 

W związku z powyższym przedmiotowa Umowa ma na celu ustanowienie Bałtyckiego 

Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej, zwanego dalej „Bałtycki FAB”, 

oraz określenie praw i obowiązków umawiających się stron w tym zakresie. 

W myśl art. 8 Umowy podstawowym i zasadniczym celem Bałtyckiego FAB jest 

osiągnięcie optymalnej skuteczności działania w obszarach związanych z bezpieczeństwem, 

efektywnością lotu, pojemnością, ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko 
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naturalne i efektywnością kosztową, a także przyczynienie się do skuteczności misji 

wojskowych poprzez zaprojektowanie przestrzeni powietrznej i organizację zarządzania 

ruchem lotniczym w określonej przestrzeni powietrznej niezależnie od istniejących granic 

państwowych stron umowy. Aby osiągnąć ten cel, zgodnie z art. 9 Umowy, strony 

zobowiązują się do współpracy i podejmowania odpowiednich środków, zgodnie z swoimi 

przepisami prawa krajowego, w szczególności w następujących obszarach: 

1) projektowania i wykorzystania przestrzeni powietrznej; 

2) harmonizacji przepisów i procedur; 

3) zapewniania Służb Żeglugi Powietrznej; 

4) współpracy cywilno–wojskowej; 

5) opłat; 

6) nadzoru nad Instytucją Zapewniającą Służby Żeglugi Powietrznej ; 

7) skuteczności działania; 

8) zasad sprawowania zarządu w Bałtyckim FAB. 

Zawarcie Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego FAB wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz w ustawie z dnia 

8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

W związku z tym, iż Umowa spełnia przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 

Konstytucji, przyjęto, iż związanie Polski Umową powinno nastąpić drodze ratyfikacji 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę w brzmieniu projektu na 44. posiedzeniu w dniu 

21 czerwca 2013 r. Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1252). 

Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 13 czerwca 2013 r. na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Dodatkowo projekt ustawy został 

skierowany, w celu zasięgnięcia opinii, do sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 
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Wymieniona komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt oraz rekomendowała go 

do dalszych prac parlamentarnych. 

W trakcie dyskusji podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 

20 czerwca 2013 r. został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy. 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 czerwca 2013 r. wniosek 

ten nie uzyskał poparcia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 

 


