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         Warszawa, 19 września 2017 r. 

Opinia 

do ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” 

(druk nr 585) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa zastępuje obowiązującą ustawę z dnia 23 października 1987 r. 

o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 185 oraz z 2006 r. poz. 550). 

Opiniowana ustawa określa przedmiot działalności, organizację i zasady funkcjonowania 

przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, zwanego dalej „PPL”. PPL ma być 

samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną prowadzącą działalność 

w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i statucie. Przedmiotem działalności PPL 

będzie między innymi budowa, przebudowa, utrzymanie i eksploatacja lotnisk 

oraz lotniczych urządzeń naziemnych, świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, 

lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych, a także innych związanych z obsługą 

operacji lotniczych. 

W odniesieniu do obowiązujących regulacji ustawa wprowadza zasadniczą zmianę 

w zakresie organów PPL. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że „wychodząc 

naprzeciw współczesnym potrzebom zdecydowano się na zmianę organów przedsiębiorstwa 

będących przedstawicielstwem załogi na rzecz profesjonalnego organu – Rady Nadzorczej, 

składającego się z osób posiadających stosowne uprawnienia”. W związku z powyższym 

dotychczasowe organy PPL w postaci naczelnego dyrektora, zebrania delegatów i rady 

pracowniczej zostaną zastąpione przez Prezesa PPL i Radę Nadzorczą PPL. Prezesa PPL, 

który będzie kierował działalnością PPL i reprezentował PPL na zewnątrz, będzie powoływał 

i odwoływał minister właściwy do spraw transportu. 
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Do zadań Rady Nadzorczej PPL będzie należało między innymi opiniowanie rocznych 

i pięcioletnich planów działalności PPL oraz projektów zmian tych planów, corocznego 

sprawozdania z działalności PPL oraz sprawozdania finansowego, nadzór nad gospodarką 

finansową PPL, składanie ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznego 

pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Ustawa przewiduje, że Rada 

Nadzorcza PPL będzie składała się od trzech do pięciu członków, w tym co najmniej jednego 

przedstawiciela wskazanego przez pracowników PPL. Członków Rady Nadzorczej będzie 

powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw transportu. 

Nadzór nad PPL będzie sprawował minister właściwy do spraw transportu. 

Ustawa zawiera także szereg przepisów przejściowych i dostosowujących, które 

precyzują między innymi, że PPL wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki, których stroną 

było przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” utworzone na podstawie ustawy z dnia 

23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”. Do czasu 

powołania Prezesa PPL jego zadania będzie wykonywała osoba zajmująca stanowisko 

naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”. Ustawa przewiduje, 

że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie będą stosowane 

jej przepisy. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk nr 1689). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 6 i 7 lipca 2017 r. na posiedzeniach 

sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Efekt tej pracy został zawarty 

w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 1711). Do projektu ustawy wprowadzono 

zmiany mające na celu dodanie przepisów dostosowujących, uzupełnienie przepisów 

przejściowych, doprecyzowanie proponowanych regulacji, a także zmiany o charakterze 

legislacyjnym i redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 12 września 2017 r. zgłoszono 

wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Poparcie uzyskała propozycja, aby Sejm 

przystąpił do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy ponownie do komisji. 
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Podczas głosowania 15 września 2017 r. nie uzyskał poparcia wniosek o odrzucenie 

projektu ustawy. 

Za przyjęciem projektu ustawy opowiedziało się 230 posłów, 185 było przeciw, 

a 26 posłów wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W myśl art. 3 ust. 2 PPL podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw 

państwowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. 

o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.) oraz ustawie 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 

i 1133). 

Obowiązujące przepisy nie przewidują odrębnego rejestru prowadzonego 

dla przedsiębiorstw państwowych. Taki rejestr był prowadzony na zasadach określonych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 473). Od 1 stycznia 2001 r. obowiązują przepisy 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i od tego dnia 

przedsiębiorstwo państwowe podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru. 

Zgodnie z § 6 Zasad techniki prawodawczej przepisy ustawy redaguje się tak, aby 

dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

prawodawcy. W związku z powyższym wydaje się zasadnym wprowadzenie poprawki, która 

jednoznacznie wskaże, iż PPL podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. PPL podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”; 

 

2. W art. 4 ust. 2 wskazano, że Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania PPL, a PPL 

nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa. Należy zauważyć, że przepis ten stanowi 

powtórzenie reguły zawartej w art. 40 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą Skarb Państwa 

nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że 

przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności 

za zobowiązania Skarbu Państwa. Reguła ta wiąże się bezpośrednio z zasadą samodzielności 
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osób prawnych, w tym państwowych osób prawnych i ich odrębności od osoby prawnej 

szczególnej, jaką jest Skarb Państwa. 

Zgodnie z § 4 Zasad techniki prawodawczej ustawa nie może powtarzać przepisów 

zamieszczonych w innych ustawach. W związku z powyższym wydaje się zasadnym 

przyjęcie poprawki usuwającej zbędny przepis. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 skreśla się ust. 2; 

 

3. W art. 6, który określa przedmiot działalności PPL, pominięto obszar działalności 

związany ze świadczeniem usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych, 

wskazany obecnie w art. 4 ust. 1 pkt 6 obowiązującej ustawy z dnia 23 października 1987 r. 

o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”. Opiniowana ustawa nie wskazuje, jaki 

podmiot miałby ewentualnie podjąć te zadania po jej wejściu w życie. Brak regulacji w tym 

zakresie może spowodować problemy z wykonywaniem serwisu technicznego dla statków 

powietrznych. 

 

4. W myśl art. 10 ust. 2 do sprawozdania finansowego Prezes PPL jest obowiązany dołączyć 

opinię biegłego rewidenta i raport z badania za ubiegły rok obrotowy. Należy zauważyć, że 

zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w wyniku przeprowadzenia badania zgodnie 

z krajowymi standardami badania biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie 

z badania, przez które należy rozumieć pisemny raport z przeprowadzonego badania 

sprawozdania finansowego badanej jednostki, zawierający opinię biegłego rewidenta 

o zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym ujednolicenie terminologii, jaką 

we wskazanym zakresie posługuje się opiniowana ustawa z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w ust. 2 wyrazy „opinię biegłego rewidenta i raport z badania za ubiegły rok 

obrotowy” zastępuje się wyrazami „sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego 

rewidenta”; 

 

5. W myśl art. 15 ust. 1 pkt 7 do zadań Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta 
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do badania sprawozdania finansowego PPL. Natomiast zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047) wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający 

sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę 

przepisy prawa stanowią inaczej. W związku z powyższym należy przyjąć poprawkę w celu 

dostosowania terminologii, jaką posługuje się przedmiotowa ustawa do ustawy 

o rachunkowości. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 15 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „biegłego rewidenta do” zastępuje się wyrazami „firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia”; 

 

6. W myśl art. 25 minister właściwy do spraw transportu powołuje i odwołuje, na wniosek 

Prezesa PPL, od dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL. Przedmiotowa ustawa nie precyzuje 

jednak jakie wymogi powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko Wiceprezesa PPL. 

W związku z powyższym należy rozważyć uzupełnienie przepisów ustawy w tym zakresie. 

 

7. Zgodnie z art. 33 PPL staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy 

z pracownikami przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” utworzonego na podstawie 

ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.  

Przyjęte rozwiązanie, poprzez powtórzenie jednego z przepisów art. 23
1 

Kodeksu pracy, 

może budzić wątpliwości co do stosowania bądź wyłączenia stosowania pozostałych 

przepisów tego artykułu. 

Propozycja poprawki: 

– art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. 1. Pracownicy przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” utworzonego 

na podstawie ustawy z dnia 23 października 1897 r. stają się pracownikami PPL. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 23
1
§ Kodeksu pracy.”; 

 

Propozycja poprawek językowych i legislacyjnych: 

1) w art. 1 wyraz „funkcjonowanie” zastępuje się wyrazami „zasady funkcjonowania”; 

2) w art. 9 w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy „pkt 1 i 2”; 

3) w art. 15 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „art. 10” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 1”; 
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4) w art. 16 w ust. 1 wyraz „minimum” zastępuje się wyrazami „co najmniej”; 

5) w art. 20 w ust. 1 wyraz „które” zastępuje się wyrazami „którego wysokość”; 

6) w art. 23 wyrazy „art. 9” zastępuje się wyrazami „art. 9 ust. 1” 

7) w art. 27 w ust. 1 i w art. 28 po wyrazach „w życie” dodaje się wyraz „niniejszej”; 

 

Propozycja poprawki redakcyjnej: 

1) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„14a. Minister właściwy do spraw transportu powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa 

PPL, od dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL”.; 

2) skreśla się art. 25. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

 


