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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 22 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 

 

(druk nr 259) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904) 

 

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, 

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.] 

<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. 17, ust. 22 pkt 2 i ust. 23, 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 ust. 1 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–



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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, z zastrzeżeniem ust. 5.> 

5. W przypadku wykorzystywania: 

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. 17. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów 

lotniczych, zwana dalej "Komisją". 

2. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. 

3. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz i pozostali 

członkowie. 

4. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do członków Komisji stosuje się 

ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Z dniem wyznaczenia z członkiem Komisji 

zawiera się umowę o pracę. 

5. Przewodniczącego Komisji wyznacza minister właściwy do spraw transportu na okres 5 lat, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Zastępców przewodniczącego i sekretarza wyznacza minister właściwy do spraw 

transportu, na wniosek przewodniczącego Komisji. 

7. Członka Komisji wyznacza minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii 

przewodniczącego Komisji. 
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8. Minister właściwy do spraw transportu może, na wniosek Komisji uchwalony bezwzględną 

większością głosów, cofnąć wyznaczenie przewodniczącemu lub innemu członkowi 

Komisji. 

9. Cofnięcie wyznaczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

10. Członkiem Komisji może zostać osoba, która: 

1)   jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie; 

4)   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia. 

11. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci, niespełniania wymagań określonych w 

ust. 10 lub przyjęcia rezygnacji złożonej ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

12. Wygaśnięcie członkostwa w Komisji jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy 

bez wypowiedzenia. 

13. W skład Komisji powinni wchodzić: 

1)   specjaliści z zakresu prawa lotniczego; 

2)   specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego; 

3)   specjaliści z zakresu ruchu lotniczego; 

4)   specjaliści z zakresu eksploatacji lotniczej; 

5)   inżynierowie - konstruktorzy lotniczy; 

6)   lekarze specjaliści z zakresu medycyny. 

14. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej 

dziedzinie, a w przypadku lekarzy udokumentowaną specjalizację. 

15. Członkowie Komisji podejmując uchwałę, kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów i 

nie są związani poleceniem co do treści podejmowanych uchwał. 

16. Członek Komisji nie może występować w roli biegłego sądowego w zakresie spraw 

prowadzonych przez Komisję. 

17. W pracach Komisji uczestniczą w miarę potrzeb eksperci, a także osoby obsługi. 

18. Ekspertom za udział w pracach Komisji oraz sporządzanie opinii lub ekspertyzy 

przysługuje wynagrodzenie ustalane w umowie cywilnoprawnej.] 

 

<Art. 17. 
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1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca lub nadzorująca badania 

zdarzeń lotniczych, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja jest organem do spraw badania zdarzeń lotniczych, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 

października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie 

cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE (Dz. Urz. 

UE L 295 z 12.11.2010 r., str. 35, z późn. zm.). 

3. Komisja prowadzi badania na podstawie przepisów ustawy i prawa Unii Europejskiej 

z zakresu wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz z uwzględnieniem 

norm i zalecanych metod postępowania zawartych w Załączniku 13 do Konwencji, o 

której mowa w art. 3 ust. 2. 

4. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, 

sekretarz i pozostali członkowie. 

5. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do członków Komisji 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Z dniem 

powołania z członkiem Komisji zostaje nawiązany stosunek pracy. 

6. Przewodniczącego Komisji powołuje minister właściwy do spraw transportu na okres 

4 lat. 

7. Przewodniczącym Komisji może zostać osoba posiadająca co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w badaniu zdarzeń lotniczych. 

8. Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje, na wniosek 

przewodniczącego Komisji, minister właściwy do spraw transportu, na okres 4 lat. 

9. Zastępcą przewodniczącego Komisji może zostać osoba posiadająca co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w badaniu zdarzeń lotniczych. 

10. Członka Komisji powołuje minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu 

opinii przewodniczącego Komisji, na okres 4 lat. 

11. Minister właściwy do spraw transportu może, na wniosek Komisji podjęty 

bezwzględną większością głosów, odwołać członka Komisji. 

12. Członkiem Komisji może zostać osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
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3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie; 

4) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. 

13. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci, zaprzestania spełniania wymagań 

określonych w ust. 12 lub z dniem przyjęcia rezygnacji złożonej ministrowi 

właściwemu do spraw transportu. 

14. W skład Komisji wchodzą: 

1) specjaliści z zakresu: 

a) prawa lotniczego, 

b) szkolenia lotniczego, 

c) ruchu lotniczego, 

d) eksploatacji lotniczej; 

2) inżynierowie – konstruktorzy lotniczy. 

15. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w 

danej dziedzinie. 

16. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

17. Członkowie Komisji, formułując treść raportów, analiz, opinii i ekspertyz, kierują 

się zasadą swobodnej oceny dowodów i nie są związani poleceniem przewodniczącego 

Komisji lub członka Komisji nadzorującego badanie. 

18. W pracach Komisji w miarę potrzeb uczestniczą eksperci. 

19. Ekspertem może być osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie 

niezbędnym do badania zdarzenia lotniczego. 

20. Ekspertowi za udział w pracach Komisji oraz sporządzanie opinii lub ekspertyzy 

przysługuje wynagrodzenie ustalane w umowie cywilnoprawnej, którego wysokość 

uzależnia się od charakteru prowadzonego badania zdarzenia lotniczego i jego 

złożoności. 

21. Ekspert, formułując treść ekspertyz, opinii lub analiz, kieruje się zasadą swobodnej 

oceny dowodów i nie jest związany poleceniem przewodniczącego Komisji lub 

członka Komisji nadzorującego badanie co do treści tych dokumentów. 

22. Członek Komisji oraz ekspert biorący udział w pracach Komisji: 

1) jest obowiązany zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane w związku  

z badaniem zdarzenia lotniczego; 
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2) nie może występować w roli biegłego w postępowaniu przed sądem lub innym 

organem w zakresie badania zdarzenia lotniczego, w którym brał udział. 

23. Przepis ust. 22 stosuje się także do członka Komisji po wygaśnięciu jego członkostwa 

w Komisji oraz eksperta biorącego udział w pracach Komisji po zakończeniu przez 

niego prac w Komisji.> 

Art. 17a. 

1. Do czasu pracy członka Komisji stosuje się przepisy Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

2. Okres rozliczeniowy czasu pracy członków Komisji nie przekracza 6 miesięcy. 

3. Rozkład czasu pracy jest ustalany z tygodniowym wyprzedzeniem, a w razie zaistnienia 

zdarzenia lotniczego na bieżąco. 

4. W razie zaistnienia zdarzenia lotniczego dobowy wymiar czasu pracy członka Komisji 

może być wydłużony do 16 godzin. 

[5. Okres odpoczynku po wydłużeniu czasu pracy, o którym mowa w ust. 4, nie może być 

krótszy niż 8 godzin, pozostały czas odpoczynku stanowiący różnicę między liczbą 

przepracowanych godzin a liczbą udzielonego odpoczynku udziela się członkowi Komisji 

w okresie 7 dni od zakończenia pracy w przedłużonym dobowym wymiarze. 

6. W razie zaistnienia zdarzenia lotniczego, odpoczynek, o którym mowa w art. 133 Kodeksu 

pracy, może być udzielony w ciągu 14 dni od dnia, w którym ten odpoczynek był 

przewidziany. 

7. Członek Komisji pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do podjęcia 

czynności badawczych (dyżur), w wymiarze nieprzekraczającym 200 godzin na miesiąc. 

Za czas dyżuru pełnionego w domu przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z 

ilości godzin pozostawania na dyżurze pomnożonej przez 30% stawki godzinowej 

wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego członka Komisji.] 

<5. Okres odpoczynku po wydłużeniu czasu pracy, o którym mowa w ust. 4, nie może 

być krótszy niż 8 godzin. Pozostały czas odpoczynku, stanowiący różnicę między 

przysługującą członkowi Komisji liczbą godzin odpoczynku, o którym mowa w art. 

132 Kodeksu pracy, a liczbą godzin udzielonego odpoczynku, udziela się członkowi 

Komisji po zakończeniu pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni. 

6. W razie zaistnienia zdarzenia lotniczego, odpoczynku, o którym mowa w art. 133 

Kodeksu pracy, udziela się bezpośrednio po ustaniu przyczyn powodujących 
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konieczność wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy, nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od dnia, w którym ten odpoczynek był przewidziany. 

7. Członek Komisji pozostaje w gotowości do podjęcia czynności badawczych poza 

normalnymi godzinami pracy (dyżur telefoniczny), w wymiarze nieprzekraczającym 

160 godzin na miesiąc. Czasu dyżuru telefonicznego nie wlicza się do czasu pracy, 

jeżeli podczas dyżuru członek Komisji nie wykonywał pracy. Dyżur telefoniczny 

może być pełniony w czasie odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i art. 133 

Kodeksu pracy. Za czas dyżuru telefonicznego przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości wynikającej z ilości godzin pełnienia dyżuru pomnożonej przez 30% 

stawki godzinowej, wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego członka Komisji.> 

8. W momencie powiadomienia o konieczności przystąpienia do czynności badawczych 

członek Komisji zobowiązany jest, o ile to możliwe, do niezwłocznego podjęcia tych 

czynności. 

9. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia, liczony od momentu powiadomienia członka Komisji o 

konieczności przystąpienia do badania zdarzenia lotniczego do momentu przybycia na to 

miejsce, a także czas powrotu z tego miejsca do siedziby Komisji lub miejsca 

zamieszkania, wlicza się do czasu pracy. 

[10. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek przewodniczącego Komisji może 

oddelegować członka Komisji do wykonywania zadań poza siedzibę Komisji. Okres 

oddelegowania określa przewodniczący Komisji.] 

<10. Przewodniczący Komisji może oddelegować członka Komisji do wykonywania 

zadań poza siedzibą Komisji. Okres oddelegowania określa przewodniczący 

Komisji.> 

[11. Do członków Komisji nie stosuje się przepisu art. 151
5
 § 2 zdanie drugie Kodeksu pracy.] 

 

Art. 54. 

1. Ze względu na dostępność dla użytkowników wyróżnia się lotniska użytku publicznego i 

lotniska użytku wyłącznego. 

2. Lotniskiem użytku publicznego jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych 

w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do 

publicznej wiadomości. 

[2a. W odniesieniu do lotnisk niepodlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE 

dopuszcza się tworzenie lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, zgodnie z 
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art. 59a ust. 1 pkt 2. Do lotnisk tych nie stosuje się art. 55 ust. 5, art. 68 ust. 3 pkt 5, art. 

77, art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 174 ust. 3 pkt 2 i 4 oraz art. 175 ust. 2 pkt 1 w zakresie, w 

jakim przepis ten dotyczy planu gospodarczego zarządzającego lotniskiem użytku 

publicznego.] 

<2a. W odniesieniu do lotnisk niepodlegających wymogom rozporządzenia nr 

216/2008/WE albo do lotnisk, którym przyznano odstępstwo, o którym mowa w art. 

4 ust. 3b tego rozporządzenia, dopuszcza się tworzenie lotnisk użytku publicznego o 

ograniczonej certyfikacji. Do lotnisk tych nie stosuje się przepisów art. 55 ust. 5, art. 

64a, art. 68 ust. 3 pkt 5 i 7, art. 77b, art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 173 ust. 1 i art. 175 ust. 7 

pkt 3, a w przypadku gdy lotniska takie obsługują nie więcej niż 5 000 000 pasażerów 

w ciągu roku, liczonych zgodnie z art. 77g ust. 1, nie stosuje się również przepisów 

art. 77, art. 77a i art. 77h ust. 1.> 

3. Lotniskiem użytku wyłącznego jest lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym 

lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego 

lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem - przez innych użytkowników lotniska. 

4. Z uwagi na rolę, w polityce rozwoju kraju, wyróżnia się lotniska lokalne (gminne, 

powiatowe) oraz ponadlokalne (regionalne, krajowe). 

5. Dopuszcza się wykonywanie z lotnisk użytku wyłącznego następujących lotów: 

1)   przewozów czarterowych, wykonywanych wyłącznie śmigłowcami oraz samolotami o 

maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o liczbie miejsc 

pasażerskich poniżej 20; 

2)   lokalnych; 

3)   innych niż loty, o których mowa w pkt 1 i 2, niebędących lotami handlowymi. 

6. W przypadku gdy zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego zapewnia: 

1)   funkcjonowanie na lotnisku służb państwowych działających na rzecz administracji 

publicznej lub służb lotnictwa państwowego, 

2)   starty i lądowania statków powietrznych wykonujących loty w celu ratowania życia 

lub zdrowia ludzi, poszukiwania i ratownictwa, zapobiegania skutkom klęsk 

żywiołowych lub ich usunięcia lub loty humanitarne 

- stanowi to świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu prawa 

Unii Europejskiej. 

[7. Prezes Urzędu, na wniosek zarządzającego lotniskiem, zaopiniowany przez gminy, na 

których terytorium jest położone lotnisko, mając na uwadze interes publiczny, może 
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wyrazić zgodę, w formie decyzji administracyjnej, na czasowe otwarcie lotniska użytku 

wyłącznego do użytku publicznego dla określonej kategorii statków powietrznych lub w 

określonych porach dnia. Do lotnisk tych w takim przypadku stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące lotnisk użytku publicznego.] 

<7. Lotnisko użytku wyłącznego może zostać otwarte dla wszystkich statków 

powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym 

lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości. Po dokonaniu wpisu do rejestru 

lotnisk zmiany w zakresie dostępności dla użytkowników lotnisko staje się lotniskiem 

użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji, o ile nie podlega wymogom 

rozporządzenia nr 216/2008/WE.> 

<7a. Do lotnisk, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 55 ust. 5, art. 

64a, art. 68 ust. 3 pkt 5 i 7, art. 77b, art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 173 ust. 1 i art. 175 ust. 7 

pkt 3, a w przypadku gdy lotnisko takie obsługuje nie więcej niż 5 000 000 pasażerów 

w ciągu roku, liczonych zgodnie z art. 77g ust. 1, nie stosuje się również przepisów 

art. 77, art. 77a i art. 77h ust. 1. 

7b. Z lotnisk, o których mowa w ust. 7, dopuszcza się wykonywanie następujących lotów 

w ruchu krajowym: 

1) przewozów czarterowych wykonywanych wyłącznie śmigłowcami oraz 

samolotami o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o 

liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20; 

2) lokalnych; 

3) innych niż loty, o których mowa w pkt 1 i 2, niebędących lotami handlowymi. 

7c. Do lotnisk, o których mowa w ust. 7, stosuje się przepisy ust. 6, art. 59a ust. 4 oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 7, art. 83 ust. 1 w zakresie lotnisk użytku 

wyłącznego, art. 85 i art. 92 pkt 4 i 5.> 

[8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

procedury wykonywania lotów, o których mowa w ust. 5 i 7, mając na uwadze wymagania 

wynikające z przepisów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej, w tym przepisów w 

zakresie bezpiecznego i nienaruszającego reguł konkurencji wykonywania tych lotów.] 

 

Art. 55. 

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

wniosek zainteresowanego. 
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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;] 

<4) stowarzyszenie lub podmiot, do którego odpowiednio stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 

1923), których 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 

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: 
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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; 

9)   profile pól wznoszenia i podejścia; 

10)  (uchylony); 

[11)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.] 

<11) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania lub decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli założenie lotniska 

nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353, 831 i 961).> 

4. (uchylony). 

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

publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje plan generalny lotniska użytku 
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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, konsultuje z gminami, których tereny zostały objęte planem 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: 
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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 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65), 

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 - 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. 

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. 59. 

1. Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk. 

2. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po 

sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy 

lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie Prawa 

budowlanego, wymaganiom eksploatacyjnym określonym na podstawie niniejszej ustawy 

oraz warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy zakładający 

lotnisko spełnia wymagania określone w art. 55. 
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[3. Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk wnioskodawca jest obowiązany 

dołączyć: 

1)   dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3; 

2)   zezwolenie na założenie lotniska; 

3)   zatwierdzoną instrukcję operacyjną lotniska.] 

<3. Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk wnioskodawca jest obowiązany 

dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3, albo oświadczenie, że 

dokumenty przedłożone w postępowaniu o zezwolenie na założenie lotniska są 

aktualne.> 

4. Nie można odmówić wpisania do rejestru lotniska, na którego założenie zostało wydane 

zezwolenie, jeżeli lotnisko to spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2. 

[5. O wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk, o odmowie wpisania, zmianie danych 

rejestrowych rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. 

6. Do rejestru lotnisk wpisuje się jako zarządzającego lotniskiem: 

1)   zakładającego lotnisko, 

2)   inny podmiot - na wniosek zakładającego lotnisko 

- jeżeli spełnia warunki określone w art. 59a i art. 80a, a w przypadku lotniska użytku 

publicznego - również w art. 174 ust. 2 i 3.] 

<5. O wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk, o odmowie wpisania, zmianie danych 

rejestrowych niewymagających zezwolenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1, 

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku o zmianę 

danych rejestrowych dołącza się dokumenty potwierdzające wnioskowaną zmianę. 

6. Do rejestru lotnisk wpisuje się jako zarządzającego lotniskiem: 

1) zakładającego lotnisko, 

2) inny podmiot – na wniosek zakładającego lotnisko, 

3) podmiot, któremu przekazano zarządzanie lotniskiem, zgodnie z art. 70 

– jeżeli lotnisko spełnia warunki określone w art. 59a i art. 80a, a w przypadku 

lotniska użytku publicznego, o którym mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 – również w 

art. 174 ust. 2 i 3, a w przypadku lotniska użytku publicznego, o którym mowa w 

art. 54 ust. 7 i art. 59a ust. 1 pkt 2 – również w art. 55 ust. 2.> 

7. Jeżeli dane podlegające wpisowi opierają się na dokumentach, dokumenty te powinny być 

dołączone do zgłoszenia w oryginałach albo poświadczonych notarialnie lub urzędowo 

odpisach, kopiach. 
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Art. 59a. 

1. [Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją lotniska i zarządzaniem 

lotniskiem użytku publicznego następuje przez wydanie certyfikatu:] < Potwierdzenie 

spełnienia wymagań związanych z eksploatacją lotniska i zarządzaniem lotniskiem 

użytku publicznego, z wyłączeniem lotnisk, o których mowa w art. 54 ust. 7, 

następuje przez wydanie certyfikatu:> 

1)   zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 - w 

stosunku do lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia nr 216/2008/WE; 

2)   zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 - w 

stosunku do lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej 

certyfikacji. 

2. Decyzję o ograniczonej certyfikacji lotniska użytku publicznego Prezes Urzędu wydaje 

na wniosek zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem, wskazując w 

decyzji: 

1)   rodzaje lotów, jakie mogą być wykonywane na tym lotnisku; 

2)   czas, w jakim mogą być obsługiwane loty na tym lotnisku; 

3)   charakterystykę techniczną statków powietrznych, jakie mogą lądować i startować z 

tego lotniska. 

3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, wydaje się zgodnie z przepisami art. 160-163a, z tym 

że dla lotnisk o ograniczonej certyfikacji warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji jest 

uzyskanie decyzji, o której mowa w ust. 2. 

4. Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem 

użytku wyłącznego następuje poprzez złożenie oświadczenia przez zakładającego lotnisko 

lub zarządzającego lotniskiem o zgodności charakterystyk technicznych i infrastruktury 

lotniska oraz eksploatacji i zarządzania lotniskiem z wymaganiami określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 7, po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu z 

wynikiem pozytywnym kontroli sprawdzającej na lotnisku, zakończonej wydaniem 

decyzji administracyjnej. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze 

bezpieczną eksploatację lotnisk oraz przepisy międzynarodowe dotyczące eksploatacji 

lotnisk, wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

- w rozumieniu Załącznika 14 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
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6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotnisk oraz potrzebę 

zróżnicowania tych wymagań w zależności od typu i charakterystyk technicznych 

lotniska, jak i rodzaju ruchu lotniczego. 

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i 

tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpiecznej eksploatacji lotnisk oraz potrzebę zróżnicowania tych wymagań w zależności 

od typu i charakterystyk technicznych lotniska, jak i rodzaju ruchu lotniczego, a także 

zapewnienie sprawności kontroli sprawdzającej. 

 

< Art. 61a. 

1. Zmiany cechy dostępności lotniska, o której mowa w art. 54 ust. 7, w rejestrze lotnisk 

dokonuje się na wniosek zarządzającego lotniskiem. Do wniosku dołącza się projekt 

zmian do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym 

mowa w art. 121 ust. 3, oraz wniosek o zatwierdzenie instrukcji operacyjnej lotniska 

zgodnie z art. 69 ust. 4. 

2. W odniesieniu do lotniska, o którym mowa w art. 54 ust. 7, w Zintegrowanym 

Pakiecie Informacji Lotniczych publikuje się informację, że jest ono lotniskiem 

użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji. 

3. Zmianę w rejestrze wpisuje się po zatwierdzeniu instrukcji operacyjnej lotniska 

zgodnie z art. 69 ust. 4 oraz po potwierdzeniu spełnienia warunków związanych z 

zapewnieniem ochrony, o których mowa w dziale IX.> 

 

Art. 70. 

[1. Zarządzający lotniskiem albo podmiot, który posiada prawo własności do nieruchomości, 

na której znajduje się lotnisko, może przekazać zarządzanie tym lotniskiem innej osobie 

spełniającej wymagania określone w art. 55 ust. 2 i 3, za zgodą Prezesa Urzędu wydaną w 

drodze decyzji administracyjnej.] 

<1. Zarządzający lotniskiem albo podmiot, który posiada prawo własności do 

nieruchomości, na której znajduje się lotnisko, może przekazać zarządzanie tym 

lotniskiem innemu podmiotowi spełniającemu wymagania określone w art. 55 ust. 2, 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

po dostarczeniu przez ten podmiot dokumentów, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 

1, 3–5, 8 i 9, za zgodą Prezesa Urzędu wydaną w drodze decyzji administracyjnej.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji gdy nieruchomości, na których znajduje 

się lotnisko, mają więcej niż jednego właściciela, przekazanie zarządzania wymaga zgody 

wszystkich właścicieli. 

3. W przypadku gdy nieruchomości, na których znajduje się lotnisko, zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste, przekazanie zarządu, o którym mowa w ust. 1, następuje na 

wniosek zarządzającego lotniskiem albo użytkownika wieczystego. 

<4. W przypadku przekazania zarządzania lotniskiem użytku wyłącznego nie stosuje się 

przepisu art. 59a ust. 4 w zakresie dotyczącym kontroli sprawdzającej na lotnisku 

wykonywanej przed wydaniem decyzji administracyjnej.> 

 

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 
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- 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 2015 r. poz. 2100) 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.] 

<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, zarządzający 

lotniskiem użytku publicznego i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Lasy 

Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020) 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 lotniskiem użytku publicznego 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 
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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 lotniskiem 

użytku publicznego 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 2015 r. poz. 1651 i 1936). 

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 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695). 

 

Art. 120. 

1. Polska przestrzeń powietrzna dostępna dla żeglugi powietrznej jest klasyfikowana zgodnie 

z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 

Powietrznej, umowami i przepisami międzynarodowymi. 

2. W polskiej przestrzeni powietrznej działają instytucje zapewniające służby żeglugi 

powietrznej, a w wydzielonych częściach tej przestrzeni cywilne lub wojskowe 

lotniskowe organy służb ruchu lotniczego lub właściwe organy wojskowe. 

3. Instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego tworzą cywilne lotniskowe organy służb 

ruchu lotniczego działające w przestrzeni kontrolowanej. 

[4. Zarządzający lotniskiem zapewnia lotniskową służbę informacji powietrznej oraz 

dostępność służby meteorologicznej w przestrzeni niekontrolowanej przydzielonej danemu 

lotnisku w trybie art. 121 ust. 5 pkt 1.] 

<4. Zarządzający lotniskiem niekontrolowanym w zależności od potrzeb może zapewnić 

lotniskową służbę informacji powietrznej oraz dostępność informacji 

meteorologicznej w przestrzeni niekontrolowanej przydzielonej danemu lotnisku w 

trybie art. 121 ust. 5 pkt 1 lub kierującego lotami, który odpowiada za udzielanie 

informacji użytecznych w trakcie wykonywania lotów w ruchu lotniskowym, oraz za 

udzielanie informacji przylatującym i odlatującym statkom powietrznym.> 

4a. W procesie certyfikacji lotniskowej służby informacji powietrznej potwierdzenie 

spełnienia przez nią wymagań ustalonych dla tej służby następuje przez złożenie 

oświadczenia o posiadaniu zdolności i środków umożliwiających wywiązanie się z 
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obowiązków związanych z zapewnianą służbą, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 121 ust. 5a. 

4b. Prezes Urzędu, w ramach kontroli, o której mowa w art. 162 ust. 1, może przeprowadzić 

kontrolę informacji wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a. 

<4c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy 

międzynarodowe oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, 

określi w drodze rozporządzenia: 

1) okoliczności i sposób wyznaczania kierującego lotami; 

2) wymagania, które musi spełniać kierujący lotami oraz jego uprawnienia i 

obowiązki; 

3) zakres dokumentacji i środki techniczne niezbędne do zapewniania kierowania 

lotami.> 

5. Minister Obrony Narodowej tworzy wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego 

działające w przestrzeni przydzielonej danemu lotnisku w trybie art. 121 ust. 5 pkt 1. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, organizację i szczegółowe 

zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego. 

 

Art. 160. 

 1. Podjęcie i wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym, w zakresie określonym w 

ust. 3, wymaga uzyskania certyfikatu. 

1a. Do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym, w zakresie określonym 

w ust. 3 pkt 1 oraz pkt 3-8, z wyłączeniem świadczenia usług lotniczych innych niż 

przewóz lotniczy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.). 

2. Wydanie certyfikatu musi być poprzedzone procesem certyfikacji, który jest sprawdzeniem 

trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania określonej działalności 

lotniczej. 

3. Certyfikacji podlega: 

1)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

a)  przewozu lotniczego z wykorzystaniem samolotów, śmigłowców, balonów i 

szybowców, 

b)  świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem 

statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu; 
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2)   szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego 

oraz wpisywanych do niej uprawnień oraz szkolenie personelu lotniczego w celu 

uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej, 

informatora lotniskowej służby powietrznej oraz wpisywanych do nich uprawnień; 

[3)   lotnisko użytku publicznego i jego eksploatacja;] 

<3) lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 59a ust. 1, i jego 

eksploatacja;> 

4)   obsługa naziemna statków powietrznych wykonywana na rzecz przewoźników 

lotniczych w zakresie: 

a)  obsługi materiałów niebezpiecznych w rozumieniu Konwencji, o której mowa w 

art. 3 ust. 2, 

b)  zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe 

- z wyjątkiem wykonywanej przez przewoźników lotniczych obsługi naziemnej 

własnych statków powietrznych i ładunków; 

5)   (uchylony); 

6)   projektowanie, produkcja i obsługa techniczna statków powietrznych i innego sprzętu 

lotniczego oraz zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych; 

7)   inne rodzaje działalności lotniczej, jeżeli wymagają tego umowy międzynarodowe, 

przepisy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej; 

8)   zapewnianie służb żeglugi powietrznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 

550/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji 

lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. 

4. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje: 

1)   organizację wykonywania określonej działalności, z uwzględnieniem bezpiecznej 

eksploatacji statków powietrznych, zawodowego przygotowania personelu 

kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego, metod wykonywania działalności, 

programów szkolenia personelu, instrukcji wykonawczych, środków technicznych 

oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek posiadania 

wynika z niniejszej ustawy; 

2)   w odniesieniu do przewozu lotniczego - także zdolności finansowych; 

3)   w odniesieniu do zarządzania lotniskami - zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

lotniska; 
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4)   zapewnienie innych warunków istotnych dla danego rodzaju działalności, związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa lotnictwa i osób trzecich oraz ochrony, o której mowa 

w dziale IX, określonych w odrębnych przepisach. 

 


