
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 

 

(druk nr 960) 

 

U S T A W A   z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz 

z 2014 r. poz. 768) 

Art. 1. 

1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 

2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie 

ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego. 

3. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa 

państwowego, to jest państwowych statków powietrznych, załóg tych statków oraz lotnisk 

państwowych wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków 

powietrznych. 

4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem 

przepisów art. 1 ust. 6, art. 2-9, art. 14, art. 17 ust. 15 i 16, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43 i 

44, art. 60, art. 66 ust. 3, art. 74-76, art. 82 pkt 7, art. 89, art. 92, art. 104 ust. 4-9, art. 119-

126, art. 128, art. 130, art. 133, art. 134 ust. 1-1f, art. 136, art. 137 ust. 1-4, art. 140, art. 

140a-140d, art. 149 i 150 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

<4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem 

przepisów art. 1 ust. 6, art. 2–9, art. 14, art.17 ust. 15 i 16, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 

43, art. 44, art. 59a ust. 6, art. 60, art. 66 ust. 1a–1d i ust. 3, art. 66a, art. 66b, art. 68 

ust. 2, 2e i 2f, art. 69 ust. 1–3, art. 74–76, art. 82 pkt 7, art. 89, art. 92, art. 93a pkt 5, 

art. 104 ust. 4–9, art. 119–126, art. 128, art. 130, art. 133, art. 134 ust. 1–1f, art. 135 

ust. 3 pkt 3, art. 135a ust. 1 pkt 8, art. 136, art. 137 ust. 1–4, art. 140, art. 140a–140d, 

art. 149, art. 149a, art. 150, art. 153a ust. 2 i 3, art. 153b, art. 193 ust. 1b i 1c oraz 

art. 207 ust. 8 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.> 

5. W przypadku wykorzystywania: 
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1)   polskich i obcych państwowych statków powietrznych do prowadzenia działalności 

innej niż służba publiczna, 

2)   lotnisk lotnictwa państwowego do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych 

oraz statków, o których mowa w pkt 1, 

przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 

6. Nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, 

sprawują odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki 

będącej właścicielem lub użytkownikiem państwowego statku powietrznego lub 

zarządzającej lotniskiem. 

7. (uchylony). 

8. Przepisy prawa lotniczego dotyczące przewozów lotniczych stosuje się odpowiednio do 

nieodpłatnych przewozów dokonywanych przez przewoźnika lotniczego. 

 

Art. 55. 

1. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu na 

wniosek zainteresowanego. 

2. Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może uzyskać: 

1)   organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna; 

3)   spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, której członek zarządu - w 

przypadku zarządu jednoosobowego, lub co najmniej dwóch członków zarządu - w 

przypadku zarządu wieloosobowego, posiadają znajomość języka polskiego, co 

wykazuje się złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń; 

4)   stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, 

utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego; 

5)   osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w 

przypadku gdy nie jest ona obywatelem polskim - również posiadająca znajomość 

języka polskiego lub zatrudniająca co najmniej jedną osobę upoważnioną do jej 

reprezentowania, posiadającą znajomość języka polskiego, co wykazuje złożeniem 

stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

2a. Lotnisko użytku wyłącznego może założyć podmiot posiadający miejsce stałego pobytu 

lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których 

mowa w ust. 2 albo 2a; 

2)   wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został 

uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w 

strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

odpis decyzji o warunkach zabudowy albo odpis decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; 

2a)  zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, 

o którym mowa w ust. 5 - w przypadku lotnisk użytku publicznego; 

3)   program wykorzystania lotniska; 

4)   prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze 

wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już 

sąsiednich lotnisk; 

5)   projekt zagospodarowania terenu lotniska; 

6)   (uchylony); 

7)   dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy 

lotniska; 

8)   mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego 

otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych; 
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9)   profile pól wznoszenia i podejścia; 

10)  (uchylony); 

11)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. (uchylony). 

5. Zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku 

publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje plan generalny lotniska użytku 

publicznego stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 

20 lat, zwany dalej "planem generalnym". 

6. Plan generalny określa: 

1)   obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów 

budowlanych i naturalnych; 

2)   informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w 

szczególności na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy 

pasażerów i towarów); 

3)   koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej; 

4)   koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska; 

5)   informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych - w przypadku 

istniejących lotnisk - i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w 

szczególności dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, 

przestrzeni powietrznej, dróg dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do 

zakładanego rozwoju ruchu i planowanych modernizacji lotniska; 

6)   informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej 

struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i 

przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat 

lotniskowych i przychodów z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych 

przychodów podmiotu; 

7)   inne sprawy wybrane przez podmiot, o którym mowa w ust. 5. 

[7. Plan generalny w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, podmiot, o którym mowa w 

ust. 5, uzgadnia z gminami, których tereny objęte zostały planem generalnym, i 

przedkłada do zaopiniowania Prezesowi Urzędu.] 

<7. Plan generalny w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, podmiot, o którym 

mowa w ust. 5, konsultuje z gminami, których tereny zostały objęte planem 
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generalnym. Właściwe organy gminy wyrażają swoje stanowisko i zgłaszają uwagi 

do planu generalnego w terminie 30 dnia od dnia otrzymania planu od podmiotu, o 

którym mowa w ust. 5. Nieprzedstawienie stanowiska ani uwag przez właściwe 

organy gminy w terminie 30 dni, traktuje się jako brak zastrzeżeń do planu 

generalnego przedstawionego przez podmiot, o którym mowa w ust. 5. Podmiot, o 

którym mowa w ust. 5, ustosunkowuje się na piśmie do uwag gminy i przedkłada do 

zaopiniowania Prezesowi Urzędu skonsultowany w powyższym trybie z gminami 

plan obejmujący uwagi gminy i stanowisko podmiotu, o którym mowa w ust. 5, w 

odniesieniu do uwag gminy.> 

8. Plan generalny po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu w zakresie, o którym mowa w ust. 

6 pkt 1-6, oraz po uzgodnieniu z: 

1)   (uchylony), 

2)   Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie terenów zamkniętych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829), 

3)   ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności z 

programami rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych 

regionów 

- podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie 

zgodności z polityką transportową kraju. 

[9. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli teren zamknięty objęty planem generalnym 

utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu jest obowiązkowe.] 

<9. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym 

– jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. 

Jeżeli teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z 

zatwierdzonym planem generalnym dla tego terenu jest obowiązkowe.> 
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10. Plan generalny podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące 

lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, 

operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w 

tym planie. 

11. Do zmiany planu generalnego przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 

12. Prezes Urzędu uwzględnia zapisy zatwierdzonego planu generalnego w szczególności 

przy: 

1)   wydawaniu zezwoleń, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

2)   uzgadnianiu decyzji, o których mowa w art. 87 ust. 5. 

Art. 60. 

1. Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr lotnisk i lądowisk wojskowych, a minister 

właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr lotnisk i lądowisk lotnictwa służb 

porządku publicznego. 

2. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze zarządzeń, sposób prowadzenia 

rejestrów, tryb wpisu lotnisk i lądowisk do rejestrów, o których mowa w ust. 1, oraz 

wzory tych rejestrów. 

3. Jeżeli lotnisko, o którym mowa w ust. 1, ma być wykorzystywane także przez lotnictwo 

cywilne, wówczas lotnisko to wpisuje się również do rejestru lotnisk. Jako zarządzającego 

tym lotniskiem wpisuje się podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów. 

Obowiązek złożenia wniosku w tej sprawie spoczywa na tym podmiocie. 

<3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do lotnisk wojskowych wykorzystywanych do startów 

i lądowań cywilnych statków powietrznych wykonujących loty, o których mowa w 

art. 66a ust. 1.> 

4. Jeżeli lądowisko, o którym mowa w ust. 1, ma być wykorzystywane także przez lotnictwo 

cywilne, wówczas lądowisko to wpisuje się do ewidencji lądowisk. 

 

Art. 66. 

1. Statki powietrzne, z zastrzeżeniem art. 93 i art. 93a, mogą startować z lotnisk i lądować na 

lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk, których dane techniczne i eksploatacyjne są 

opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 

121 ust. 3. Aktualne dane techniczne i eksploatacyjne lotnisk są przekazywane do 
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publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych przez zarządzającego 

lotniskiem. 

<1a. Cywilne statki powietrzne wykonujące loty, o których mowa w art. 66a ust. 1, mogą 

startować z lotnisk wojskowych i lądować na lotniskach wojskowych, których dane 

techniczne i eksploatacyjne są opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji 

Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3. 

1b. Aktualne dane techniczne i eksploatacyjne lotnisk, o których mowa w ust. 1a, są 

przekazywane do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych przez 

Ministra Obrony Narodowej. 

1c. W przypadku wykonywania lotów w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu żołnierzy, funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Biura Ochrony Rządu 

oraz pracowników wojska, Minister Obrony Narodowej oprócz danych, o których 

mowa w ust. 1a, przekazuje do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji 

Lotniczych także potwierdzenie spełnienia przez lotniska wojskowe wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6. 

1d. Do danych technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1a, stosuje się 

przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 6 oraz przepisy rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące 

jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 6).> 

2. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może odmówić przyjęcia statku powietrznego 

wyłącznie ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, 

uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie. 

3. Zarządzający lotniskiem nie może odmówić zezwolenia na lądowanie przymusowe statku 

powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie lub statku powietrznego 

wykonującego lot w celu ochrony życia lub zdrowia ludzi, poszukiwania lub ratownictwa, 

w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, a także lot w ramach 

działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i z 

obronnością państwa. 

 

 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 66a. 

1. Cywilne statki powietrzne mogą startować z lotnisk wojskowych i lądować na 

lotniskach wojskowych w przypadku wykonywania lotów: 

1) krajowych wyłącznie przez: 

a) samoloty z napędem śmigłowym o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 

5700 kg włącznie lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 10, 

b) śmigłowce, 

c) statki powietrzne bez napędu, 

d) aerostaty; 

2) w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie przewozu ładunków; 

3) w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie przewozu żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Biura Ochrony Rządu oraz 

pracowników wojska, gdy lotniska te spełniają wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6. 

2. Potwierdzenia spełnienia przez lotniska wojskowe wymagań określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6 dokonuje Minister Obrony 

Narodowej na wniosek jednostki organizacyjnej lub związku organizacyjnego Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko wojskowe do 

użytkowania. 

3. Lotniska wojskowe, z których startują i na których lądują wojskowe statki powietrzne 

lub cywilne statki powietrzne, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są 

lotniskami wykorzystywanymi jedynie do celów wojskowych. 

4. Jednostka organizacyjna lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, którym przekazano lotnisko wojskowe do użytkowania, informują 

zarządzającego lotniskiem cywilnym, na którym ma lądować cywilny statek 

powietrzny wykonujący lot z lotniska użytkowanego przez tę jednostkę lub ten 

związek, iż lotnisko wojskowe jest wykorzystywane jedynie do celów wojskowych i 

nie jest portem lotniczym lub częścią portu lotniczego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 

marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i 
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uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 300/2008/WE”. Informacja dotycząca wykorzystywania lotniska wojskowego 

jedynie do celów wojskowych jest potwierdzona odpowiednią uwagą w planie lotu. 

5. Jednostka organizacyjna lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, którym przekazano lotnisko wojskowe do użytkowania, zapewniają we 

własnym zakresie ochronę przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi 

bezpieczeństwu lotów, o których mowa w ust. 1. 

Art. 66b. 

1. W przypadku wykorzystywania lotnisk wojskowych do startów i lądowań cywilnych 

statków powietrznych wykonujących loty, o których mowa w art. 66a ust. 1: 

1) służby żeglugi powietrznej są zapewniane na podstawie art. 7 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 

marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

550/2004/WE”; 

2) stosuje się przepisy art. 27 i art. 155 w zakresie kontroli przewoźników lotniczych 

lub innych użytkowników cywilnych statków powietrznych oraz osób 

posiadających licencję personelu lotniczego i podmiotów posiadających certyfikat 

agenta obsługi naziemnej. 

2. Wojskowe służby żeglugi powietrznej zapewnione na podstawie art. 7 ust. 5 

rozporządzenia nr 550/2004/WE, spełniają wspólne wymogi dotyczące zapewniania 

służb żeglugi powietrznej określone na podstawie art. 6 rozporządzenia 

nr 550/2004/WE. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, 

środki, które należy podjąć w celu zapewnienia zgodności działań wojskowych służb 

żeglugi powietrznej ze wspólnymi wymogami dotyczącymi zapewniania służb żeglugi 

powietrznej określonymi na podstawie art. 6 rozporządzenia nr 550/2004/WE, 

z uwzględnieniem zasad współpracy instytucji zapewniających służby ruchu 

lotniczego z odpowiednimi służbami i organami wojskowymi oraz innymi organami 

państwowymi.> 
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Art. 68. 

1. (uchylony). 

2. Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności: 

1)   wykorzystywać lotnisko zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2)   prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz 

sprawność obsługi użytkowników lotniska; 

3)   utrzymywać lotnisko i jego elementy w stanie odpowiadającym warunkom 

technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do 

rejestru lotnisk; 

4)   (uchylony); 

5)   zapewniać udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku; 

6)   udostępnić użytkownikom lotniska informacje zawarte w instrukcji operacyjnej 

lotniska; 

7)   zapewniać organom administracji lotniczej wykonującym czynności służbowe na 

lotnisku warunki niezbędne do wykonywania tych czynności; 

8)   udostępniać Prezesowi Urzędu, niezależnie od innych obowiązków informacje 

niezbędne do prowadzenia ewidencji danych dotyczących ruchu statków 

powietrznych, wielkości ruchu pasażerskiego i przewozu ładunków, zgodnie z 

systematyką określoną w rozporządzeniu nr 437/2003/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w 

sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, 

towarów i poczty, odpowiednich przepisach krajowych i międzynarodowych (Dz. Urz. 

WE L 066 z 11.03.2003); 

9)   niezwłocznie zawiadamiać Prezesa Urzędu oraz instytucje zapewniające służby 

żeglugi powietrznej o wydaniu zarządzenia o zamknięciu lotniska dla ruchu lotniczego 

lub wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń w jego eksploatacji, ich przyczynach i 

przewidywanym okresie trwania; 

10)  zorganizować system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska; 

11)  koordynować prace lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego; 

12)  zapewnić dostarczanie informacji meteorologicznej dla potrzeb użytkowników 

lotnisk; 

13)  posiadać prawo używania nieruchomości w okresie eksploatacji lotniska, z 

zastrzeżeniem art. 65. 
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2a. Zarządzający lotniskiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, uniemożliwia 

wykonywanie czynności mających wpływ na bezpieczeństwo lotów, jeżeli dalsze ich 

wykonywanie zagrażałoby temu bezpieczeństwu. 

2b. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany, na uzasadniony wniosek komendanta placówki 

Straży Granicznej stwierdzający istnienie zagrożenia bezpieczeństwa lotów, potwierdzony 

na piśmie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia, do bezzwłocznego 

uniemożliwienia wykonywania pracy lub innych czynności osobie realizującej zadania 

związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych. 

2c. Zarządzający lotniskiem nieposiadającym lotniczego przejścia granicznego może 

udostępnić lotnisko do wykonywania międzynarodowych lotów niehandlowych, na 

zasadach określonych w art. 73 ust. 5, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i właściwych organów służb celnych. Zgoda ta jest udzielana na czas 

oznaczony. 

2d. Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się do wykonywania 

międzynarodowych lotów niehandlowych w granicach obszaru Schengen, jeżeli nie 

została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna zgodnie z art. 23 rozporządzenia 

(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 

ustanawiającego wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 

(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1). 

<2e. W przypadku wykonywania lotu międzynarodowego przez cywilny statek 

powietrzny w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub osób, o których mowa w art. 66a ust. 1 

pkt 3, jednostka organizacyjna lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko wojskowe do użytkowania: 

1)  zawiadamiają z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem najbliższego 

komendanta placówki Straży Granicznej, naczelnika urzędu celnego oraz 

kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i 

fitosanitarnej o planowanym przekroczeniu granicy państwowej przez statek 

powietrzny przewożący ładunek lub osoby nienależące do załogi w celu kontroli 

tego statku, ładunku lub osób; 
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2) zapewniają funkcjonariuszom i pracownikom placówki Straży Granicznej, 

urzędu celnego oraz placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej 

i fitosanitarnej dojazd do miejsca dokonywania kontroli i powrót z tego miejsca. 

2f. Przepisu ust. 2e nie stosuje się w przypadku wykonywania międzynarodowych lotów 

w granicach obszaru Schengen.> 

3. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego obowiązany jest ponadto: 

1)   prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego; 

2)   niezwłocznie zawiadamiać zainteresowanych o wydaniu zarządzenia o zamknięciu 

lotniska dla ruchu lotniczego lub wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń w jego 

eksploatacji, ich przyczynach i przewidywanym okresie trwania; 

3)   posiadać system zarządzania bezpieczeństwem na lotniskach - w zakresie 

wymaganym przez przepisy międzynarodowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 

59a ust. 6; 

4)   koordynować prace zespołu ochrony lotniska; 

5)   posiadać zaktualizowany plan generalny; 

6)   określić granicę części lotniczej lotniska podlegającą zatwierdzeniu przez Prezesa 

Urzędu; 

7)   posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1. 

4. Zarządzający lotniskiem, na którym funkcjonuje lotnicze przejście graniczne, po uprzednim 

uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, jest 

obowiązany do zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych, 

określonych w art. 2 pkt 3 kodeksu granicznego Schengen, od pasażerów innych lotów 

podlegających odprawie granicznej, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr VI 

pkt 2 do tego rozporządzenia. 

5. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy lub agent obsługi naziemnej wykonujący 

czynności obsługi pasażerów i transportu między statkiem powietrznym a obiektami portu 

lotniczego jest obowiązany skierować pasażerów do wyznaczonych części portu 

lotniczego, z uwzględnieniem wymogu oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych 

niepodlegających odprawie granicznej, określonych w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 

562/2006/WE, od pasażerów innych lotów podlegających odprawie granicznej według 

zasad określonych w załączniku nr VI pkt 2 do tego rozporządzenia. 
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Art. 82. 

<1.> W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska zarządzający lotniskiem: 

1)   opracowuje instrukcję operacyjną lotniska; 

2)   (uchylony); 

3)   wydaje zarządzenia, nakazy lub zakazy oraz polecenia związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku 

do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska; 

4)   wzywa właściwe służby publiczne do podjęcia działań w stosunku do osób 

niepodporządkowujących się nakazom i zakazom lub zagrażających w inny sposób 

bezpieczeństwu lotów lub porządkowi na lotnisku; 

5)   decyduje o podjęciu działań przez służbę ochrony lotniska w stosunku do osoby 

podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym lub lotnisku i 

przekazaniu jej właściwym organom; 

6)   wnioskuje o dokonanie redukcyjnego odstrzału zwierzyny, stosownie do przepisów 

prawa łowieckiego, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych przez 

zwierzynę, gdy inne metody ochrony okazały się nieskuteczne; 

7)   wnioskuje do Prezesa Urzędu, a w przypadku: 

a)  lotniska wpisanego do rejestru lotnisk wojskowych - do Ministra Obrony 

Narodowej, 

b)  lotniska wpisanego do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego - do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

- o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody, która nie jest obiektem 

budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew 

i krzewów w rejonie podejść do lądowania; 

8)   zawiadamia niezwłocznie właściwy organ nadzoru budowlanego oraz Prezesa Urzędu, 

w przypadku stwierdzenia, że w rejonie lotniska są wznoszone obiekty budowlane 

mogące stanowić przeszkody lotnicze lub że istniejące obiekty budowlane nie są 

oznakowane zgodnie z wymogami art. 87 ust. 2. 

<2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, jest uprawniony również 

zakładający lotnisko, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3 i Polska Agencja 

Żeglugi Powietrznej. Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349) 
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nieruchomościami w stosunku do których wydano decyzję Prezesa Urzędu, o której 

mowa w ust. 1 pkt 7, są obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i 

krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu 

albo umowy między Lasami Państwowymi a zakładającym lotnisko, o którym mowa 

w art. 55 ust. 2 pkt 1–3, zarządzającym takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 

ust. 2 lub Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Drewno pozyskane z wycinki drzew i 

krzewów, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się nieodpłatnie własnością 

Lasów Państwowych. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich 

uprzątnięcia ponosi zakładający lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 

55 ust. 2 pkt 1–3, zarządzający takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2 

lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. 

3. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem drzew i krzewów 

usuwanych z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627, z późn. zm.). 

4. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 

1 pkt 7, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.).> 

 

Art. 93a. 

1. Dopuszcza się wykorzystanie do startu i lądowania statku powietrznego terenu innego niż 

lotnisko wpisane do rejestru lotnisk i lądowisko w następujących przypadkach: 

1)   konieczności wykonania lądowania zapobiegającego znalezieniu się statku 

powietrznego w sytuacji stanowiącej potencjalne zagrożenie jego bezpieczeństwa, 

gdyby kontynuował lot; 

2)   transportu medycznego służącego ratowaniu życia lub zdrowia ludzi; 

3)   ratowania życia lub zdrowia ludzi, poszukiwania i ratownictwa, zapobiegania 

skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, a także w nagłych stanach zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

4)   jeżeli pozwalają na to przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 2[.]<;> 
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<5) wykonywania przez cywilny statek powietrzny lotów, o których mowa w art. 66a 

ust. 1 pkt 2 i 3.> 

2. Przepis art. 93 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 116. 

1. Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni 

gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do urządzeń, środków i substancji 

mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów. 

3. Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do: 

[1)   żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu, którzy bez zamiaru odbycia lotu, wykonują obowiązki służbowe na 

pokładzie statku powietrznego pozostającego na lotnisku albo lądowisku;] 

<1) żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura Ochrony 

Rządu, którzy bez zamiaru odbycia lotu, wykonują obowiązki służbowe na 

pokładzie statku powietrznego pozostającego na lotnisku albo lądowisku;> 

2)   funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących wartę ochronną, o której mowa w art. 

186a ust. 1; 

3)   żołnierzy i funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 1, którzy podczas 

wykonywania przez nich obowiązków służbowych odbywają lot i odbyli szkolenie w 

zakresie zasad bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego w przypadku użycia 

broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego. 

4. Żołnierze i funkcjonariusze służb, o których mowa w ust. 3 pkt 1, którzy podczas 

wykonywania przez nich obowiązków służbowych odbywają lot, mają prawo do użycia 

na pokładzie statku powietrznego broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 7, 11 i 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
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przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), na zasadach i w sposób 

określony w tej ustawie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego 

na pokład statku powietrznego, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa na pokładzie tego statku; 

2)   organizację i zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mając na względzie 

zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy, 

jednolitość programu i formy szkolenia, zakres wiedzy teoretycznej i praktyki 

niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych na pokładzie statku 

powietrznego. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

Art. 135. 

1. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu lotniczym kwalifikuje je 

jako: wypadek lotniczy, poważny incydent lotniczy, incydent lotniczy albo inne zdarzenie, 

o którym mowa w art. 135a. 

2. Każdy wypadek lub poważny incydent lotniczy statku powietrznego objętego obowiązkiem 

wpisu do państwowego rejestru cywilnych statków powietrznych jest przedmiotem 

badania przez Komisję. Inne incydenty lotnicze tych statków powietrznych są badane 

odpowiednio przez użytkownika statku powietrznego lub instytucje zapewniające służby 

żeglugi powietrznej lub zarządzającego lotniskiem, pod nadzorem Komisji, chyba że 

Przewodniczący Komisji zdecydował o podjęciu takiego badania przez Komisję. 

2a. Przewodniczący Komisji może przekazać badanie wypadku lub poważnego incydentu 

lotniczego statku powietrznego, którego maksymalna masa startowa (MTOM) nie 

przekracza 2250 kg, innemu podmiotowi za jego zgodą. W takim przypadku badanie jest 

prowadzone pod nadzorem Komisji. 

3. Komisja bada wypadki i poważne incydenty lotnicze: 

1)   cywilnych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej 

przestrzeni powietrznej; 
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2)   cywilnych statków powietrznych polskich lub obcych, eksploatowanych przez 

użytkowników polskich poza granicami kraju, jeżeli przewidują to umowy lub 

przepisy międzynarodowe albo właściwy organ obcego państwa przekazał Komisji 

uprawnienie do przeprowadzenia badania, albo sam nie podjął badania wypadku[.]<;> 

<3) polskich lub obcych cywilnych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej, wykonujących loty, o których mowa w 

art. 66a ust. 1.> 

4. Komisja może podjąć badanie wypadku lub incydentu lotniczego statku powietrznego 

nieobjętego obowiązkiem wpisu do rejestru statków, o ile zaistniał on w okolicznościach 

uzasadniających dokonanie takiego badania. W przypadku niepodjęcia badania przez 

Komisję raport końcowy z badania zdarzenia przygotowuje pod nadzorem Komisji 

użytkownik statku powietrznego. 

5. Komisja, przystępując do badania wypadku lub incydentu lotniczego, w którym brał udział 

polski statek powietrzny lub który wydarzył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

powiadamia: 

1)   Prezesa Urzędu; 

2)   użytkownika statku powietrznego; 

3)   władze lotnicze państwa: rejestracji, producenta, certyfikacji, konstruktora i 

właściciela statku powietrznego. 

6. W przypadku stwierdzenia, że: 

1)   statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, 

2)   osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

3)   statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

4)   statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności 

uprowadzenia 

- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając 

jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych. 

7. Komisja, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zaistnieniu wypadku 

lotniczego, przesyła Prezesowi Urzędu raport wstępny. Raport wstępny z badania 
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poważnego incydentu lotniczego przekazuje się w przypadku, gdy uzasadnione jest to 

względami bezpieczeństwa wykonywania lotów. 

8. W przypadkach szczególnych Komisja może korzystać z ekspertyz i opinii 

przygotowywanych na jej zlecenie przez wyspecjalizowane podmioty lub ekspertów. 

9. Po zakończeniu badania incydentu lotniczego użytkownik statku powietrznego, instytucje 

zapewniające służby żeglugi powietrznej lub zarządzający lotniskiem przesyła Komisji, 

wraz z zebraną dokumentacją, raport końcowy, określający w szczególności przyczyny i 

okoliczności badanego incydentu lotniczego oraz działania, jakie zostały podjęte lub 

powinny zostać podjęte w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

Komisja po analizie przedstawionych dokumentów podejmuje stosowną uchwałę w tej 

sprawie. 

10. Koszty, jakie powstały w związku z dostępem, zabezpieczeniem, transportem i 

przechowywaniem statku powietrznego, który uległ wypadkowi lotniczemu, do celów 

badań prowadzonych przez Komisję, pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 18 

ust. 1. 

Art. 135a. 

1. Następujące podmioty, w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania, 

obowiązane są zgłaszać Komisji zaistnienie zdarzenia polegającego na przerwie w 

działaniu, wadzie, uszkodzeniu statku powietrznego lub jego elementu albo innej 

okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu: 

1)   użytkownik lub dowódca statku powietrznego, w szczególności posiadającego silnik 

turbinowy albo używanego do transportu publicznego; 

2)   przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem, produkcją, obsługą lub modyfikacją 

statków powietrznych, w szczególności posiadających silnik turbinowy albo 

używanych do transportu publicznego, a także przeznaczonych dla nich urządzeń lub 

części; 

3)   osoba podpisująca świadectwa zdatności do lotów oraz dokumenty związane z 

przeglądami statków powietrznych, w szczególności o napędzie turbinowym albo 

przeznaczonych do transportu publicznego, a także przeznaczonych do nich urządzeń 

lub części; 

4)   instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej; 

5)   zarządzający lotniskiem; 
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6)   podmiot wykonujący obsługę naziemną statków powietrznych; 

7)   osoba pełniąca funkcję związaną z instalowaniem, modyfikacją, konserwacją, 

naprawami, naprawami głównymi, kontrolą w locie lub inspekcją lotniczych instalacji 

nawigacyjnych, za których bezpieczeństwo odpowiada nadzór lotniczy[.]<;> 

<8) jednostka organizacyjna lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko wojskowe do 

użytkowania, przyjmujące polski lub obcy cywilny statek powietrzny, 

wykonujący lot, o którym mowa w art. 66a ust. 1.> 

1a. Zgłoszenie zdarzenia lotniczego może być dokonane przy użyciu każdego dostępnego 

środka łączności niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia i nie później niż 72 godziny od 

jego zaistnienia. 

2. O zaistniałych zdarzeniach lotniczych Komisja powiadamia niezwłocznie Prezesa Urzędu. 

3. Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zdarzenia dotyczące statku powietrznego 

eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, choćby zaistniały poza tym terytorium. 

4. Pracodawca nie może w żaden sposób dyskryminować pracownika, który dokonał 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 3. 

5. Z zachowaniem przepisów prawa karnego, nie wszczyna się postępowania w odniesieniu 

do naruszeń prawa popełnionych z winy nieumyślnej, z wyjątkiem przypadków rażącego 

niedbalstwa, o których dowiedziano się tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego 

zgodnie z systemem obowiązkowego zgłaszania, o którym mowa w ust. 2-4. 

 

<Art. 149a.  

1. Wykonywanie lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne w celu 

realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Biura Ochrony Rządu oraz 

pracowników wojska wymaga zezwolenia Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na zasadach i w trybie 

określonych w art. 18a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 

państwowej.> 
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[Art. 153a. 

1. W przypadku międzynarodowych lotów cywilnych statków powietrznych, a w szczególności 

lotów tranzytowych, z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo 

dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego, w rozumieniu Konwencji, 

o której mowa w art. 3 ust. 2, Prezes Urzędu może wydać zgodę na taki lot w 

porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: transportu, spraw zagranicznych, 

środowiska i Ministrem Obrony Narodowej. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona, jeżeli lot nie spowoduje 

bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa lotów i będzie 

wykonywany z zachowaniem wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 153b.] 

<Art. 153a.  

1. W przypadku międzynarodowych lotów cywilnych statków powietrznych, a w 

szczególności lotów tranzytowych, z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi 

lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego, w 

rozumieniu Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, Prezes Urzędu może wydać 

zgodę na taki lot. 

2. W przypadku wykonywania przez cywilny statek powietrzny lotów, o których mowa 

w art. 66a ust. 1, z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo 

dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego, w rozumieniu 

Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2, Minister Obrony Narodowej może wydać 

zgodę na taki lot. 

3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać udzielone, jeżeli lot nie spowoduje 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa lotów i będzie 

wykonywany z zachowaniem wymogów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 153b.> 

Art. 193. 

 1. Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać przewozy lotnicze do lub z Rzeczypospolitej 

Polskiej tylko w zakresie i na warunkach określonych w zezwoleniu wydanym na wniosek 

obcego przewoźnika lotniczego przez Prezesa Urzędu, z uwzględnieniem postanowień 

umów i przepisów międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 193a. 
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1a. Przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego i Konfederacji Szwajcarskiej może wykonywać 

przewozy lotnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania 

zezwolenia wydanego, na zasadzie wzajemności, na wniosek tego przewoźnika przez 

Prezesa Urzędu, z uwzględnieniem umów i przepisów międzynarodowych, z 

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2. 

<1b. Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać loty, o których mowa w art. 66a ust. 1 

pkt 2 i 3, do lub z Rzeczypospolitej Polskiej tylko w zakresie i na warunkach 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 149a ust. 1. 

1c. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1b, nie stosuje się przepisów wydanych na 

podstawie art. 202.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie jest wymagane: 

1)   w przypadku pojedynczych lotów pasażerskich wykonywanych statkami 

powietrznymi o pojemności nie większej niż 12 miejsc pasażerskich, 

wykorzystywanych wyłącznie przez zamawiającego lub zamawiających na trasie 

przez nich ustalonej; 

2)   w przypadku pojedynczych lotów towarowych wykonywanych statkami o 

maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 5700 kg, wykorzystywanych 

wyłącznie przez zamawiającego lub zamawiających na trasie przez nich ustalonej; 

3)   w przypadku lotów handlowych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

wykonywanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję udzieloną 

przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

3. Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na czas określony. 

4. Obcy przewoźnik lotniczy powinien być wyznaczony do wykonywania przewozów 

lotniczych na określonych trasach lub obszarach - w przypadku gdy wymagają tego 

umowy międzynarodowe, oraz odpowiednio certyfikowany przez właściwy organ 

państwa, w którym jest koncesjonowany. 

5. Prezes Urzędu może: 

1)   w przypadkach szczególnych uznać wyznaczenie, o którym mowa w ust. 4, przez 

organ państwa innego niż państwo koncesjonujące; 
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2)   nie uznać wyznaczenia dotyczącego przewoźnika uzależnionego od podmiotu lub 

podmiotów państw trzecich; 

3)   nakazać przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia spełnienia przez przewoźnika 

wymagań certyfikacji, zgodnie z przepisami międzynarodowymi. 

 

Art. 207. 

1. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatująca 

statek powietrzny. 

2. Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie 

spowodowania szkody. 

3. Osobę, która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, uważa się za 

eksploatującą statek powietrzny, jeżeli zachowała prawo decydowania w sprawach 

wykonywania lotu. 

4. Za używającą statek powietrzny uważa się osobę, która używa go bądź sama, bądź przez 

osoby za nią działające, choćby przekroczyły udzielone im uprawnienia. 

5. Osobę wpisaną do rejestru statków jako użytkownika uważa się za osobę eksploatującą 

statek powietrzny i ponoszącą odpowiedzialność za szkodę, chyba że udowodni, że 

eksploatującą w danym czasie była inna osoba. 

6. Odpowiedzialność za szkody ponosi również osoba, która bezprawnie używa statku 

powietrznego; solidarnie z nią odpowiedzialność ponoszą osoby określone w ust. 1-5, 

chyba że użycie statku powietrznego nastąpiło bez ich winy. 

7. Solidarnie z osobami określonymi w ust. 1-6 odpowiadają osoby, z których winy szkoda 

powstała. 

<8. W przypadku lotu cywilnego statku powietrznego wykonywanego w celu realizacji 

zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu 

ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego i Biura Ochrony Rządu oraz pracowników wojska, 

solidarnie z osobami określonymi w ust. 1–7 odpowiada Skarb Państwa 

reprezentowany przez jednostkę organizacyjną lub związek organizacyjny Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko do użytkowania.> 

 


