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W nawiązaniu do rz dowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo lotnicze, 

nadesłanego przy piśmie nr GMS-WP-173-64/15 z dnia 16 marca 2015 r., w załączeniu 

uprzejmie przesyłam opinię Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do tego projektu. 
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Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 
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Opinia 
do projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo lotnicze 

(druk sejmowy nr 3228NII) 

2015.04.02 

l. Projektowana nowelizacja wprowadza do ustawy - Prawo lotnicze pojęcie .jednostka organizacyjna 
lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko 
wojskowe do użytkowania", nie definiując jednocześnie tego pojęcia. Brak takiej ustawowej definicji 
spowoduje trudności w oznaczeniu podmiotu ponoszącego solidamą odpowiedzialność 

ustanawianą w ust. 8 dodawanym w art. 207 (art. 1 pkt 12 projektu). W tym kontekście wypada 
zauważyć, że pojęcie .jednostki wojskowej" i "związku organizacyjnego" wchodzących w skład S~ 
Zbrojnych RP jest określone w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144). Nie jest to jednak 
wystarczające do oznaczenia podmiotu "wojskowego" ponoszącego solidamą odpowiedzialność, a 
to wobec braku wyjaśnienia dcokreślenia "przekazania lotniska wojskowego do użytkowania". 

11. W dodawanym ust. 8 w art. 207 stanowi się o "locie cywilnego statku powietrznego wykonywanym 
na lotnisko wojskowe", przez co ustanawia się solidamą odpowiedzialność podmiotu .wojskowego" 
zarządzającego tylko lotniskiem wojskowym, na którym następuje lądowanie. Tymczasem w 
dodawanym art. 66a ust. 1 dopuszcza się wykonywanie startów i lądowań cywilnych statków 
powietrznych z i na lotniskach wojskowych. Mając na uwadze, że szkody spowodowane ruchem 
statków powietrznych (art. 206 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze} mogą powstać nie tylko przy 
lądowaniu statku powietrznego, ale również przy jego starcie i w trakcie lotu, należałoby jako 
podmiot .wojskowy" ponoszący solidamą odpowiedzialność wymienić również podmiot "wojskowy" 
zarządzający lotniskiem, z którego następuje start cywilnego statku powietrznego, a także podmiot 
.wojskowy" eksploatujący (w rozumieniu art. 207 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze) cywilny statek 
powietrzny w trakcie lotu. Solidama odpowiedzialność każdego z tych podmiotów będzie 

oczywiście uzależniona od miejsca powstania szkody spowodowanej ruchem cywilnego statku 
powietrznego realizującego zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP. 

III. W konsekwencji uwag sformułowanych w pkt l i 11 niniejszej opinii, w dodawanym ust. 8 w art. 207 
należałoby skreślić wyrazy "na lotnisko wojskowe", wyrazy "jednostki organizacyjne" zastąpić 
wyrazami .jednostki wojskowe" oraz wyrazy .którym przekazano lotnisko do użytkowania" zastąpić 
wyrazami .które zarządzają lotniskiem wojskowym albo eksploatują cywilny statek powietrzny". 



Korekty te pozwolą, w sposób wkomponowany w stylizację art. 207 ustawy - Prawo lotnicze, na 
objęcie solidarną odpowiedzialnością całości lotu (ruchu statku powietrznego) wykonywanego 
przez cywilny statek powietrzny realizujący zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a zarazem 
pozwolą na identyfikację podmiotu .wojskowego" ponoszącego solidarną odpowiedzialność, 

poprzez rejestr lotnisk wojskowych albo umowę o przewóz ładunków lub osób związaną z 
realizacją zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP. 

IV. Ponadto wymaga zauważenia, że jednostka organizacyjna Oednostka wojskowa) i związek 
organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają podmiotowości prawnej w 
zakresie prawa cywilnego. Dlatego też, zgodnie z art. 34 Kodeksu cywilnego, w dodawanym ust. 8 
w art. 207 należałoby nadto wyrazy .odpowiadają jednostki organizacyjne lub związki 

organizacyjne" zastąpić wyrazami "odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę 
wojskową lub związek organizacyjny". 

V. Projektowana nowelizacja nie zmienia art. 83 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze. Oznacza to, że nadal 
będzie stosować się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie 
warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków 
zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. Nr 254, poz. 2552). Wydaje się, że intencją ustawowego 
dopuszczenia startów i lądowań z i na lotniskach wojskowych cywilnych statków powietrznych 
realizujących zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP nie było zawieranie w tym celu stosownych 
umów operacyjnych. Dlatego też można by w art. 83 dodać nowy ust. 2a stwierdzający, ze 
przepisów wydanych na podstawie ust. 2 nie stosuje się do lotnictwa cywilnego realizującego 
zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Byłoby to naturalną konsekwencją regulacji dokonywanych 
w art. 1 pkt 2-4 projektowanej ustawy zmieniającej. 


