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Warszawa, 21 czerwca 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 387) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie przepisów 

umożliwiających składanie niektórych kategorii dokumentów w języku angielskim.  

Przepisy te dotyczą: 

1) wniosków o dokonanie określonych w ustawie czynności oraz dokumentów 

dołączanych we wskazanych w ustawie sprawach; 

2) przedstawienia do wiadomości Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed 

każdym sezonem rozkładowym rozkładu albo programu lotów stosowanych w przewozach 

lotniczych do i z oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zawiadomienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez określonego 

przewoźnika o jego planach dotyczących wykonywania regularnych przewozów lotniczych 

na trasach do, z oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach umowy o dzieleniu 

oznakowania linii. 

Jednocześnie na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w powyższych 

przypadkach określone podmioty będą przedkładały tłumaczenie wniosku, dokumentu lub 

zawiadomienia na język polski.  

Z uzasadnienia załączonego do projektu ustawy wynika, że w powyższym zakresie 

przedmiotowa nowelizacja „(…) ma na celu zmniejszenie, względnie usunięcie, 

niepotrzebnych obciążeń finansowych i administracyjnych, nakładanych na przewoźników 

lotniczych: polskich, obcych ustanowionych w Polsce oraz obcych wykonujących przewóz 

do Polski (…)”. 

Ponadto opiniowana ustawa ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego 

do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. 

ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne, odnoszące się do załóg 
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w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 216/2008 (Dz. Urz. L 311 z 25.11.2011, str.1). W związku z powyższym wprowadzona 

została zmiana polegająca na nadaniu nowego brzmienia art. 95g ustawy – Prawo lotnicze.  

W świetle przyjętych rozwiązań czynności członków personelu pokładowego 

na statku powietrznym mogą wykonywać osoby posiadające ważne świadectwo dopuszczenia 

do pracy, ważne kwalifikacje na typ oraz wersje statku powietrznego, a także ważne badania 

lotniczo–lekarskie.  

Świadectwo dopuszczenia do pracy ma być wydawane przez certyfikowanego 

przewoźnika lotniczego upoważnionego w tym zakresie. Ponadto szkolenia kandydatów na 

członków personelu pokładowego będzie prowadził certyfikowany przewoźnik lotniczy 

upoważniony w tym zakresie.  

Na przewoźnika lotniczego nałożono obowiązek corocznego przekazywania 

Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykazu wydanych świadectw oraz 

przeprowadzonych szkoleń. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę opiniowaną ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 

14 czerwca 2013 r. w oparciu o przedłożenie sejmowej Komisji Infrastruktury (druk sejmowy 

nr 1220). 

Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu wymienionej Komisji w dniu 

8 maja 2013 r. Następnie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac do podkomisji 

stałej do spraw transportu lotniczego i gospodarki morskiej. W trakcie prac nad projektem 

przedmiotowej ustawy zmniejszona została ilość przepisów, w przypadku których 

ustawodawca przewidywał wprowadzenie możliwości składania określonych dokumentów 

w języku angielskim. Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji 

(druk sejmowy nr 1404). 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 12 czerwca 2013 r. 

zgłoszono jedną poprawkę i w związku z tym projekt ustawy został ponownie skierowany 

do wymienionej Komisji w celu jej rozpatrzenia. 

Poprawka ta miała na celu usunięcie regulacji wprowadzającej możliwość składania 

niektórych kategorii dokumentów w języku angielskim i była efektem zaistniałych 

wątpliwości, co do zgodności tego rozwiązania z art. 27 Konstytucji RP.  
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Zgodnie z tym przepisem w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język 

polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych 

umów międzynarodowych. 

W myśl „Opinii prawnej na temat niektórych zagadnień związanych ze zgodnością 

przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze z art. 27 Konstytucji RP” 

sporządzonej przez Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu w dniu 7 maja 2013 r. 

„Proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze przepisy 

dopuszczające składanie określonych dokumentów do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

nie mieszczą się w zakresie wyjątków od zasady używania języka polskiego jako języka 

urzędowego w RP wspomnianych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

13 września 2005 r. w sprawie K 38/04. (…)”. 

Jednocześnie podczas dyskusji wskazywano, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455) 

podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują 

wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba 

że przepisy szczególne stanowią inaczej podkreślając, że przepis ten znalazł zastosowanie 

w wielu ustawach przyjmowanych w latach poprzednich. 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 czerwca 2013 r. 

poprawka ta nie uzyskała poparcia. 

 

III. Uwagi szczegółowe oraz propozycje poprawek 

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 95g ust. 1 wskazano, że czynności członków personelu 

pokładowego na statku powietrznym mogą wykonywać osoby posiadające ważne 

świadectwo dopuszczenia do pracy, ważne kwalifikacje na typ oraz wersję statku 

powietrznego, a także ważne badania lotniczo-lekarskie. Ponadto w ust. 3 tego artykułu 

sprecyzowano, że szkolenia kandydatów na członków personelu pokładowego może 

prowadzić certyfikowany przewoźnik lotniczy upoważniony w tym zakresie. Analogiczna 

sytuacja występuje w art. 1 w pkt 3, w art. 162a w ust. 3, zgodnie z którym dokumenty 

składane w procesie uznania zagranicznego certyfikatu mogą być składane w języku 

polskim lub angielskim. 

Należy zauważyć, że zgodnie z tzw. dobrymi praktykami legislacyjnymi przy 

formułowaniu przepisów o charakterze obligatoryjnym (a powyższe przepisy mają taki 

charakter) należy unikać stosowania czasowników modalnych tj. w tym przypadku 
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czasownika „może” poprzez użycie wyrażenia „mogą wykonywać”, „może prowadzić” oraz 

„mogą być składane”.  

W związku z tym wydaje się zasadnym wprowadzenie poprawek mających na celu 

uwzględnienie tej praktyki. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 95g: 

a) w ust. 1 wyrazy „mogą wykonywać” zastępuje się wyrazem „wykonują”, 

b) w ust. 3 wyrazy „mogą prowadzić” zastępuje się wyrazem „prowadzi”; 

2)  w art. 1 w pkt 3, w ust. 8 wyrazy „mogą być” zastępuje się wyrazem „są”; 

 

2) W myśl art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo lotnicze zabrania się wykonywania 

czynności lotniczych przez osobę nieposiadającą licencji lub świadectwa kwalifikacji, 

a także świadectwa odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, o którym mowa 

w art. 95g ust. 1. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 95g ust. 1 czynności członków personelu 

pokładowego określone w części O załącznika III do rozporządzenia 3922/91/EWG mogą 

wykonywać osoby posiadające świadectwo odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. 

W związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy – Prawo lotnicze 

do zmienionych regulacji prawa unijnego przedmiotowa ustawa zasadniczo zmieniła treść 

dotychczas obowiązującego art. 95g ust. 1. 

W świetle przyjętych zmian w art. 95 ust. 1 sprecyzowano, że czynności członków 

personelu pokładowego na statku powietrznym mogą wykonywać osoby posiadające ważne 

świadectwo dopuszczenia do pracy, ważne kwalifikacje na typ oraz wersję statku 

powietrznego, a także ważne badania lotniczo-lekarskie. 

W konsekwencji przyjętych rozwiązań zawarte w art. 97 ust. 1 pkt 1 odesłanie 

do art. 95g ust. 1 pozostaje nieadekwatne do nowej treści ujętej w tym przepisie.  

W związku z powyższym, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień oraz wątpliwości 

interpretacyjnych koniecznym jest wprowadzenie poprawki w celu usunięcia zawartego 

w art. 97 ust.1 pkt 1 niezasadnego obecnie odesłania do art. 95g ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 97 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) wykonywania czynności lotniczych przez osobę nieposiadającą licencji 

lub świadectwa kwalifikacji,”,”. 

 

 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


