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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

W ostatnich latach Unia Europejska podejmowała działania mające na celu zreformowanie przepisów 
i procedur regulujących zagadnienia ochrony lotnictwa cywilnego. Mam tu w szczególności na uwadze przy-
jęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe 
normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywil-
nego. 

Przyjęcie niniejszych dokumentów zbiegło się w czasie z pracami nad nowelizacją ustawy – Prawo lotni-
cze z dnia 3 lipca 2002 r. Przepisy nowelizacji weszły w życie w drugiej połowie 2011 r. Mimo to nadal 
otrzymuję sygnały świadczące o tym, że polskie prawo lotnicze wciąż jeszcze nie jest w pełni dostosowane 
i zgodne z regulacjami unijnymi. Chodzi przede wszystkim o zaniechanie nowelizacji niektórych aktów wy-
konawczych do ustawy – Prawo lotnicze. W tym zakresie wypada wymienić trzy rozporządzenia ministra 
infrastruktury: w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, 
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, 
a także rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 

Przedmiotowa kwestia, oprócz innych poważnych uchybień w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywil-
nego w Polsce, została podniesiona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dokumencie pod tytułem „Ochrona 
cywilnego ruchu lotniczego w Polsce jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego” z dnia 18 kwietnia 
2012 r., zawierającym informacje o wynikach kontroli. 

Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zhar-
monizowania prawa krajowego z prawodawstwem unijnym w zakresie lotnictwa cywilnego. Spełnienie tego 
postulatu jest niezwykle istotne, bowiem liczne niejasności w obszarze regulacji prawnych, które w tym 
przypadku związane są z niedostosowaniem przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej, mogą 
mieć bezpośrednie przełożenie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej 
przestrzeni powietrznej. 

Z wyrazami szacunku  
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




