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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 07 października 2020 r.

Znak sprawy: DL-1.055.124.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na przekazane za pismem BPS/043-15-487/20 z dnia 17 września 2020 r. oświadczenie 
złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę, z datą wpływu do resortu w dniu 24 września 2020 r., odnosząc 
się do poszczególnych punktów oświadczenia, uprzejmie informuję, co następuje. 

Ad. pkt 1

Minister Infrastruktury nie podejmował w przedmiotowej sprawie czynności wynikających z nadzoru nad 
polskim lotnictwem cywilnym. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, z późn. zm.) 
prowadzenie lub nadzorowanie badania zdarzeń lotniczych znajduje się w kompetencji działającej przy 
ministrze właściwym do spraw transportu, niezależnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, 
zwanej dalej „Komisją”.

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, str. 35, z późn. zm.), i 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 międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 134 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, incydentem 
lotniczym jest zdarzenie inne niż wypadek lotniczy, związane z eksploatacją statku powietrznego, które ma 
wpływ lub mogłoby mieć wpływ na jej bezpieczeństwo. 

Za zakwalifikowanie danego zdarzenia lotniczego jako incydentu lotniczego, wypadku lotniczego, 
poważnego incydentu lotniczego albo innego zdarzenia, odpowiada Przewodniczący Komisji.

Ad. pkt 2 

Minister Infrastruktury nie podejmował czynności kontrolnych w przedstawionej sprawie.

Ad. pkt 3

Minister Infrastruktury nie posiada wiedzy na temat czasu przybycia kolumny prezydenckiej na lotnisko.

Ad. pkt 4 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w dniu 2 lipca 2020 r. Agencja 
zapewniła obsługę służb ruchu lotniczego dla statku powietrznego o statusie HEAD. 



Wraz z zakończeniem pracy służby kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej dla Lotniska Zielona 
Góra – CTR EPZG, aktywowany został RMZ (strefa obowiązkowej łączności radiowej), a służbę dla tej strefy 
przejął organ Służby Informacji Powietrznej - FIS Poznań.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marcin Horała

Sekretarz Stanu
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