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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 2 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

 

(druk nr 356) 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1641) 

 

[Art. 6. 

1. Organem kierującym działalnością Agencji i reprezentującym ją na zewnątrz jest Prezes 

Agencji, zwany dalej "Prezesem". 

2. Do zadań Prezesa należy w szczególności: 

1)   zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i 

prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi; 

2)   uczestniczenie w inicjatywach i projektach międzynarodowych związanych z 

działalnością Agencji - za zgodą ministra właściwego do spraw transportu; 

3)   opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji; 

4)   opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji; 

5)   sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego; 

6)   wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji oraz 

złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jego zatwierdzenie; 

7)   sprawowanie zarządu majątkiem Agencji. 

3. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu, zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spośród 

kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. 

4. Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony; 

3)   jest obywatelem polskim; 
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4)   korzysta z pełni praw publicznych; 

5)   nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na 

stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym; 

7)   zna biegle co najmniej język angielski. 

5. W skład komisji konkursowej, powoływanej przez ministra właściwego do spraw 

transportu, wchodzą: dwóch przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów, dwóch 

przedstawicieli ministra właściwego do spraw transportu, jeden przedstawiciel Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeden przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, jeden 

przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, posiadający wiedzę i 

doświadczenie w zakresie lotnictwa cywilnego lub zarządzania. 

6. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji konkursowej zapewnia minister właściwy do 

spraw transportu. 

7. W toku konkursu sprawdzeniu przez komisję konkursową podlegają wiedza, predyspozycje 

oraz umiejętności kandydatów niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa. 

8. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

obiektywności i jawności postępowania oraz sprawnego przeprowadzenia konkursu, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres tematyczny konkursu, w tym obejmujący znajomość języka obcego; 

2)   organizację i sposób przeprowadzania konkursu. 

9. Na wniosek Prezesa minister właściwy do spraw transportu powołuje nie więcej niż dwóch 

zastępców Prezesa. Jeden z zastępców Prezesa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i 

co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania instytucjami 

zapewniającymi służby ruchu lotniczego. Przepis ust. 4 pkt 1-5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, odwołuje 

Prezesa w przypadku: 

1)   prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

2)   rażącego naruszenia przepisów prawa; 

3)   utraty obywatelstwa polskiego; 

4)   rezygnacji ze stanowiska; 

5)   utraty praw publicznych. 

11. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, może 

odwołać Prezesa w przypadku: 
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1)   niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań, o których mowa w ust. 

2; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej 

dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków; 

3)   prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi 

obowiązkami. 

12. W przypadku odwołania Prezesa Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego 

do spraw transportu, powierza zastępcy Prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków 

Prezesa, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o 

kolejne 6 miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie. 

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje się odpowiednio do zastępców Prezesa. 

14. Prezes Rady Ministrów ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i jego zastępców zgodnie 

z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254, z późn. zm.).] 

 

<Art. 6. 

1. Organem kierującym działalnością Agencji i reprezentującym ją na zewnątrz jest 

Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”. 

2. Do zadań Prezesa należy w szczególności: 

1) zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i 

prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi; 

2) uczestniczenie w inicjatywach i projektach międzynarodowych związanych z 

działalnością Agencji – za zgodą ministra właściwego do spraw transportu; 

3) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji; 

4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji; 

5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego; 

6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji oraz 

złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jego zatwierdzenie; 

7) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji. 

3. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu. 

4. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1472989&full=1
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2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie spraw należnych Agencji; 

6) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy 

na stanowiskach kierowniczych; 

7) zna biegle język angielski. 

5. Na wniosek Prezesa minister właściwy do spraw transportu powołuje nie więcej niż 

dwóch zastępców Prezesa. Jeden z zastępców Prezesa powinien posiadać wiedzę i 

umiejętności w zakresie służby żeglugi powietrznej i co najmniej trzyletnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji zapewniającej 

służby żeglugi powietrznej. Przepis ust. 4 pkt 1–4 i 7 stosuje się odpowiednio. 

6. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, 

odwołuje Prezesa w przypadku: 

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

2) rażącego naruszenia przepisów prawa; 

3) utraty obywatelstwa polskiego; 

4) rezygnacji ze stanowiska; 

5) utraty praw publicznych. 

7. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, może 

odwołać Prezesa w przypadku: 

1) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań, o których mowa 

w ust. 2; 

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej 

dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków; 

3) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi 

obowiązkami. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do zastępców Prezesa. 

9. Prezes Rady Ministrów ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i jego zastępców 

zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. 

poz.1202).>  


