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USTAWA
z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze.
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Rozdzia∏ 1
Zakres regulacji i definicje
Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.
2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje si´ do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym
przez to prawo, równie˝ do obcego lotnictwa cywilnego.
3. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje
lotnictwa, z wyjàtkiem lotnictwa paƒstwowego, to jest
paƒstwowych statków powietrznych oraz lotnisk paƒstwowych wykorzystywanych wy∏àcznie do startów
i làdowaƒ paƒstwowych statków powietrznych.
4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje si´ do
lotnictwa paƒstwowego, z wyjàtkiem przepisów art. 1
ust. 6—7, art. 2, 3—10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33,
art. 35 ust. 2, art. 43, 44, 60, 74, 75, art. 76 ust. 2, art. 89,
92, 119—125, 128, 130, 133, 140, 149 i 150 ustawy, oraz
z zastrze˝eniem ust. 5.
5. W przypadku wykorzystywania:
1) polskich i obcych paƒstwowych statków powietrznych do prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ s∏u˝ba
publiczna,

2) lotnisk lotnictwa paƒstwowego do startów i làdowaƒ cywilnych statków powietrznych oraz statków,
o których mowa w pkt 1,
przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio.
6. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià lotnictwa paƒstwowego, z zastrze˝eniem przepisów ustawy, sprawujà odpowiednio ministrowie w∏aÊciwi ze wzgl´du na przynale˝noÊç jednostki b´dàcej w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem paƒstwowego statku powietrznego lub zarzàdzajàcej lotniskiem.
7. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw: transportu,
spraw wewn´trznych, Êrodowiska oraz Minister Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki stosowania przepisów prawa lotniczego do paƒstwowych statków powietrznych oraz do lotnisk wykorzystywanych wy∏àcznie do startów i làdowaƒ tych statków powietrznych, bioràc pod uwag´
szczególny charakter zadaƒ realizowanych przez lotnictwo paƒstwowe.
8. Przepisy prawa lotniczego dotyczàce przewozów
lotniczych stosuje si´ odpowiednio do nieodp∏atnych
przewozów dokonywanych przez przewoênika lotniczego.
Art. 2. W rozumieniu przepisów ustawy:
1) statkiem powietrznym jest urzàdzenie zdolne do
unoszenia si´ w atmosferze na skutek oddzia∏ywania powietrza innego ni˝ oddzia∏ywanie powietrza
odbitego od pod∏o˝a,
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2) polskim paƒstwowym statkiem powietrznym jest:
a) statek powietrzny u˝ywany przez Si∏y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny),
b) statek powietrzny u˝ywany przez jednostki organizacyjne Stra˝y Granicznej, Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i s∏u˝by celnej (statek powietrzny lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego),
3) u˝ytkownikiem statku powietrznego jest jego w∏aÊciciel lub inna osoba wpisana jako u˝ytkownik do
rejestru statków powietrznych,
4) lotniskiem jest wydzielony obszar na làdzie, wodzie
lub innej powierzchni w ca∏oÊci lub w cz´Êci przeznaczony do wykonywania startów, làdowaƒ i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdujàcymi si´ w jego granicach
obiektami i urzàdzeniami budowlanymi o charakterze trwa∏ym, wpisany do rejestru lotnisk,
5) làdowiskiem jest wydzielony obszar na làdzie, wodzie lub innej powierzchni w ca∏oÊci lub w cz´Êci
przeznaczony do wykonywania startów, làdowaƒ
i naziemnego ruchu statków powietrznych, uj´ty
w ewidencji làdowisk,
6) cz´Êç lotnicza lotniska to obszar trwale przeznaczony do startów i làdowaƒ statków powietrznych oraz
do zwiàzanego z tym ruchu statków powietrznych,
wraz z urzàdzeniami s∏u˝àcymi do obs∏ugi tego ruchu, do którego dost´p jest kontrolowany,
7) zarzàdzajàcym lotniskiem jest podmiot, który zosta∏
wpisany jako zarzàdzajàcy do rejestru lotnisk cywilnych,
8) làdowaniem handlowym jest làdowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasa˝erów, baga˝u, towarów lub poczty, przewo˝onych odp∏atnie,
9) lotem handlowym jest lot zwiàzany z làdowaniem
handlowym,
10) lotem mi´dzynarodowym jest lot, w trakcie którego nast´puje przekroczenie granicy paƒstwowej,
11) lotem tranzytowym jest lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynajàcy si´
i koƒczàcy poza jej terytorium,
12) lotem d∏ugodystansowym jest jednoodcinkowy lot
na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godzin lotu statku powietrznego,
13) przewozem lotniczym jest przewóz pasa˝erów, baga˝u, towarów lub poczty, wykonywany statkiem
powietrznym odp∏atnie,
14) regularnym przewozem lotniczym jest przewóz lotniczy, je˝eli w ka˝dym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasa˝erów,
baga˝u, towarów lub poczty sà publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany mi´dzy
tymi samymi punktami wed∏ug opublikowanego
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rozk∏adu lotów albo w sta∏ych odst´pach czasu lub
z cz´stotliwoÊcià wskazujàcà na regularnoÊç lotów,
15) przewozem czarterowym jest przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoênik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterujàcego okreÊlonà liczb´ miejsc lub pojemnoÊç statku powietrznego w celu wykonania
okreÊlonego przewozu pasa˝erów, baga˝u lub
poczty, wskazanych przez czarterujàcego,
16) przewoênikiem lotniczym jest podmiot uprawniony
do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji — w przypadku polskiego przewoênika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego
aktu w∏aÊciwego organu obcego paƒstwa —
w przypadku obcego przewoênika lotniczego,
17) portem lotniczym jest lotnisko u˝ytku publicznego
wykorzystywane do lotów handlowych,
18) obowiàzek u˝ytecznoÊci publicznej polega na zobowiàzaniu:
a) przewoênika lotniczego do zapewnienia Êwiadczenia us∏ug przewozu lotniczego, spe∏niajàcych
okreÊlone wymogi co do ciàg∏oÊci, regularnoÊci,
zdolnoÊci przewozowej i taryf, których przewoênik lotniczy nie spe∏nia∏by, kierujàc si´ jedynie
interesem handlowym,
b) zarzàdzajàcego lotniskiem do zapewnienia funkcjonowania lotniska z zachowaniem okreÊlonych wymagaƒ, których zarzàdzajàcy lotniskiem
nie spe∏nia∏by, kierujàc si´ jedynie interesem
handlowym
— na warunkach okreÊlonych zgodnie z niniejszà
ustawà.
Rozdzia∏ 2
Umowy i przepisy mi´dzynarodowe
Art. 3. 1. Do stosunków prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego stosuje si´ przepisy Prawa lotniczego,
o ile wià˝àce Rzeczpospolità Polskà ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej.
2. Wià˝àce uchwa∏y organizacji mi´dzynarodowych ustanowionych na podstawie ratyfikowanych
umów mi´dzynarodowych, w tym przyj´te przez Organizacj´ Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO) za∏àczniki do Konwencji o mi´dzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzàdzonej w Chicago dnia
7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214,
z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210
i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189
i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 oraz
z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447), oraz ich zmiany, og∏aszane sà bez zb´dnej zw∏oki wraz z oÊwiadczeniami
rzàdowymi dotyczàcymi ich obowiàzywania. OÊwiadczenia rzàdowe og∏aszane sà w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem miejsca publikacji uchwa∏ b´dàcych przedmiotem og∏oszenia.
3. Je˝eli wià˝àce Rzeczpospolità Polskà umowy
mi´dzynarodowe, w tym wià˝àce uchwa∏y organizacji
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mi´dzynarodowych ustanowionych tymi umowami,
przewidujà jednakowe traktowanie podmiotu polskiego i podmiotu obcego, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu zapewni równie˝ w aktach wykonawczych
do niniejszej ustawy jednakowe traktowanie tych podmiotów.
4. Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa i efektywnoÊci
dzia∏ania lotnictwa cywilnego minister w∏aÊciwy do
spraw transportu mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç do stosowania wymagania mi´dzynarodowe o charakterze specjalistycznym, w tym dotyczàce bezpieczeƒstwa lotnictwa, budowy i eksploatacji
statków powietrznych oraz urzàdzeƒ infrastruktury naziemnej, ustanawiane w szczególnoÊci przez:

Poz. 1112

strzeni powietrznej jest zarzàdzany przez polski paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym zgodnie
z niniejszà ustawà i innymi ustawami oraz przepisami
wydanymi na ich podstawie.
2. Na podstawie umów mi´dzynarodowych wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà realizowanie niektórych zadaƒ w zakresie zarzàdzania, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç:
1) rozciàgni´te na przestrzeƒ powietrznà poza granicà
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykonywane przy pomocy organów mi´dzynarodowych okreÊlonych w tych umowach,

1) Organizacj´ Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),

3) wykonywane przy pomocy organów zarzàdzania
ruchem lotniczym innych paƒstw.

2) Europejskà Konferencj´ Lotnictwa Cywilnego
(ECAC), w tym Zrzeszenie W∏adz Lotniczych (JAA),

Art. 6. W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz
osoby i rzeczy na tych statkach podlegajà prawu polskiemu, chyba ˝e prawo to stanowi inaczej.

3) Europejskà Organizacj´ do Spraw Bezpieczeƒstwa
˚eglugi Powietrznej (EUROCONTROL).
5. Uchwa∏y organizacji mi´dzynarodowych, o których mowa w ust. 2, oraz wymagania mi´dzynarodowe, o których mowa w ust. 4, zwane sà dalej „przepisami mi´dzynarodowymi”.
Rozdzia∏ 3
Zwierzchnictwo w przestrzeni powietrznej
i w∏aÊciwoÊç prawa
Art. 4. 1. Rzeczpospolita Polska ma ca∏kowite i wy∏àczne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Funkcje wynikajàce z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie niezwiàzanym z umacnianiem obronnoÊci paƒstwa, minister w∏aÊciwy do spraw transportu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wykonywania funkcji wynikajàcych ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronnoÊci, o których mowa w ust. 1, na czas pokoju, uwzgl´dniajàc zwiàzane
z tym obowiàzki i uprawnienia odpowiednich s∏u˝b
i organów oraz zasad´ wspó∏pracy paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym z odpowiednimi
s∏u˝bami wojskowymi.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, zasady oraz tryb przekazywania Ministrowi
Obrony Narodowej funkcji, o których mowa w ust. 1,
na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjàtkowego, z uwzgl´dnieniem okreÊlenia w tym przypadku
zasad wspó∏pracy paƒstwowego organu zarzàdzania
ruchem lotniczym z odpowiednimi s∏u˝bami wojskowymi.
Art. 5. 1. W ramach wykonywania zwierzchnictwa,
o którym mowa w art. 4, ruch lotniczy w polskiej prze-

Art. 7. W czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze
niepodlegajàcym zwierzchnictwu ˝adnego paƒstwa
polskie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych
statkach podlegajà prawu polskiemu, chyba ˝e prawo
to stanowi inaczej.
Art. 8. Lot i manewrowanie statku powietrznego
odbywajà si´ zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi
w granicach danego terytorium, a na obszarze niepodlegajàcym zwierzchnictwu ˝adnego paƒstwa — zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi.
Art. 9. Polskà ustaw´ karnà stosuje si´ do obywateli polskich i cudzoziemców, którzy pope∏nili za granicà:
1) przest´pstwo lub wykroczenie przeciwko Prawu lotniczemu, o których mowa w art. 210—212, je˝eli:
a) sprawcà jest w∏aÊciciel, u˝ytkownik albo inny
posiadacz bàdê cz∏onek za∏ogi polskiego statku
powietrznego,
b) sprawcà jest osoba majàca miejsce zamieszkania lub prowadzàca przedsi´biorstwo w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cz∏onkowie w∏adz takich przedsi´biorstw, b´dàca u˝ytkownikiem obcego statku powietrznego, bàdê cz∏onek za∏ogi
takiego statku,
c) czyn zosta∏ pope∏niony na polskim statku powietrznym albo na statku powietrznym, którego
u˝ytkownikiem jest osoba, o której mowa
w lit. b),
2) przest´pstwo lub wykroczenie przeciwko przepisom, o których mowa w art. 8, lub inne przest´pstwo podlegajàce obowiàzkowemu Êciganiu zgodnie z mi´dzynarodowymi umowami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolità Polskà.
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Art. 10. Prawa i obowiàzki cz∏onków za∏ogi statku
powietrznego wynikajàce ze stosunku pracy ocenia
si´ wed∏ug prawa paƒstwa przynale˝noÊci danego
statku, a je˝eli statek powietrzny jest u˝ywany przez
przewoênika lotniczego majàcego siedzib´ w innym
paƒstwie — wed∏ug prawa paƒstwa, w którym znajduje si´ siedziba przedsi´biorstwa tego przewoênika,
chyba ˝e strony skorzysta∏y z mo˝liwoÊci wyboru innego prawa.
Art. 11. 1. Prawa rzeczowe na statku powietrznym
ocenia si´ wed∏ug prawa paƒstwa przynale˝noÊci danego statku.
2. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego paƒstwa, w którym
statek powietrzny by∏ zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do rejestru statków powietrznych
tego paƒstwa, uznaje si´ równie˝ w Rzeczypospolitej
Polskiej, o ile zosta∏y wpisane do polskiego rejestru
statków powietrznych.
Art. 12. 1. Roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z u˝ywaniem statku powietrznego osobom i w mieniu znajdujàcym si´ poza tym statkiem, w∏àczajàc w to szkody powsta∏e w razie zderzenia statków powietrznych, jak równie˝ roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzielonà przez statek powietrzny lub statkowi powietrznemu ocenia si´ wed∏ug prawa paƒstwa, na którego obszarze zdarzenie nastàpi∏o;
je˝eli zdarzenie nastàpi∏o na obszarze niepodlegajàcym zwierzchnictwu ˝adnego paƒstwa, stosuje si´ prawo sàdu, który spór rozpoznaje.
2. Je˝eli zainteresowane strony i statki powietrzne,
których spór dotyczy, majà t´ samà przynale˝noÊç paƒstwowà, stosuje si´ prawo paƒstwa ich przynale˝noÊci
bez wzgl´du na miejsce zdarzenia, chyba ˝e strony skorzystajà z mo˝liwoÊci wyboru innego prawa.
Art. 13. Do umów o przewóz lotniczy, w tym tak˝e
umów o przewóz na zasadzie czarteru lotniczego, oraz
do roszczeƒ z tytu∏u szkód powsta∏ych w czasie wykonywania tych umów stosuje si´ prawo polskie, je˝eli
umowa zosta∏a zawarta lub podlega wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej albo przewóz ma byç wykonany
przez polskiego przewoênika lotniczego, chyba ˝e strony skorzysta∏y z mo˝liwoÊci wyboru innego prawa.
Art. 14. Prawo w∏aÊciwe dla oceny stosunków cywilnoprawnych powsta∏ych na skutek zdarzenia na
statku powietrznym w czasie lotu lub w czasie przebywania na obszarze niepodlegajàcym zwierzchnictwu
˝adnego paƒstwa ustala si´ tak, jak gdyby zdarzenie to
nastàpi∏o w miejscu, w którym statek jest zarejestrowany.
Art. 15. 1. Ilekroç w przepisach mowa jest o obszarze niepodlegajàcym zwierzchnictwu ˝adnego paƒstwa, dotyczy to tak˝e obszarów o nieokreÊlonym
zwierzchnictwie.
2. W sprawach nieuregulowanych w art. 6—14 do
okreÊlania w∏aÊciwoÊci prawa stosuje si´ przepisy prawa prywatnego mi´dzynarodowego.
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DZIA¸ II
Administracja lotnictwa cywilnego
Rozdzia∏ 1
Minister w∏aÊciwy do spraw transportu

Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
jest naczelnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach lotnictwa cywilnego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym i nad dzia∏alnoÊcià obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie
i innych ustawach oraz umowach mi´dzynarodowych.
3. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, przyjmuje program rozwoju
sieci lotnisk i lotniczych urzàdzeƒ naziemnych jako elementów infrastruktury transportowej, a tak˝e zwiàzane
z tym programy rzàdowe, na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984).
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Prezesa Urz´du Lotnictwa
Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.
Art. 17. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw
transportu dzia∏a niezale˝na, sta∏a Paƒstwowa Komisja
Badania Wypadków Lotniczych, prowadzàca badania
wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej „Komisjà”.
2. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
3. Przewodniczàcego Komisji powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu na okres 5 lat, z zastrze˝eniem ust. 8.
4. Pozosta∏ych cz∏onków Komisji powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu po zasi´gni´ciu opinii
Przewodniczàcego Komisji.
5. W sk∏ad Komisji wchodzi przewodniczàcy,
dwóch zast´pców przewodniczàcego i czternastu
cz∏onków.
6. W sk∏ad Komisji mogà wchodziç jedynie:
1) specjaliÊci z zakresu prawa lotniczego,
2) specjaliÊci z zakresu szkolenia lotniczego,
3) specjaliÊci z zakresu ruchu lotniczego,
4) specjaliÊci z zakresu eksploatacji lotniczej,
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5) in˝ynierzy — konstruktorzy lotniczy,
6) lekarze specjaliÊci z zakresu medycyny lotniczej lub
medycyny transportu,
7) przedstawiciele lotnictwa paƒstwowego.
7. Za specjalistów z danego zakresu uwa˝a si´ osoby posiadajàce odpowiednie wykszta∏cenie wy˝sze
oraz udokumentowanà minimum pi´cioletnià praktyk´
w danej dziedzinie.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e, na
wniosek Komisji uchwalony bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, odwo∏aç przewodniczàcego lub innego cz∏onka Komisji.
9. Cz∏onkostwo w Komisji wygasa z chwilà Êmierci,
prawomocnego skazania, stwierdzenia utraty zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych lub przyj´cia rezygnacji z∏o˝onej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.
Art. 18. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zapewnia w ramach bud˝etu ministerstwa Êrodki na
prowadzenie dzia∏alnoÊci Komisji, w szczególnoÊci na
wynagrodzenia dla jej cz∏onków i ekspertów, o których
mowa w art. 135 ust. 4, wyposa˝enie techniczne Komisji i jej obs∏ug´ administracyjnà, a tak˝e na koszty ekspertyz.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
kwalifikacyjne cz∏onków Komisji, wymagane kwalifikacje ekspertów Komisji oraz wzór legitymacji cz∏onka
Komisji, majàc na wzgl´dzie specjalistyczny charakter
jej zadaƒ.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy, szczegó∏owe zasady wynagradzania cz∏onków Komisji, w tym przewodniczàcego i ekspertów, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´
specyfik´ ich pracy.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, regulamin dzia∏ania Komisji.
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3. W sk∏ad organu, o którym mowa w ust. 1, wchodzà równie˝, w liczbie nie wi´kszej ni˝ 11, przedstawiciele organizacji przedsi´biorstw lotniczych, zarzàdzajàcych lotniskami, zarzàdzajàcych ruchem lotniczym
oraz wy˝szych uczelni kszta∏càcych w specjalnoÊciach
zwiàzanych z lotnictwem, powo∏ywani przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.
4. Przewodniczàcego Rady powo∏uje Rada spoÊród
cz∏onków, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
5. Do zadaƒ Rady Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego nale˝y w szczególnoÊci:
1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz poÊredniczenie w wymianie opinii i doÊwiadczeƒ, dotyczàcych
ochrony w lotnictwie cywilnym,
3) opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony
lotnictwa cywilnego wskazanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu,
4) opiniowanie Krajowego Programu U∏atwieƒ w Zakresie Lotnictwa Cywilnego,
5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz poÊredniczenie w wymianie opinii i doÊwiadczeƒ, dotyczàcych
u∏atwieƒ w lotnictwie cywilnym, w szczególnoÊci
usuwania zb´dnych ograniczeƒ i upraszczania procedur administracyjnych,
6) opiniowanie stanowiska w sprawach u∏atwieƒ
wskazanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zapewnia
Êrodki na prowadzenie dzia∏alnoÊci Rady, w tym na jej
obs∏ug´ administracyjnà.
7. Organizacj´ i tryb dzia∏ania Rady okreÊla regulamin ustalony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu w drodze zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du.
Rozdzia∏ 2

Art. 19. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw
transportu dzia∏a b´dàca jego organem opiniodawczo-doradczym Rada Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego.
2. W sk∏ad Rady wchodzà przedstawiciele: ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, ministra w∏aÊciwego
do spraw administracji publicznej, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej,
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa
Urz´du, powo∏ywani i odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami.

Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego
Art. 20. 1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach lotnictwa cywilnego
jest Prezes Urz´du.
2. Prezesa Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.
3. Na stanowisko Prezesa Urz´du mo˝e byç powo∏any wy∏àcznie obywatel polski posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu na wniosek Prezesa Urz´du powo∏uje i odwo∏uje nie wi´cej ni˝
trzech wiceprezesów Urz´du.
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Art. 21. 1. Do kompetencji Prezesa Urz´du nale˝à
wszystkie sprawy zwiàzane z lotnictwem cywilnym,
niezastrze˝one w niniejszej ustawie, innych ustawach
oraz umowach mi´dzynarodowych na rzecz ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu lub innych organów
administracji publicznej.
2. Do zadaƒ i kompetencji Prezesa Urz´du nale˝y
wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej
i nadzoru lotniczego, okreÊlonych w ustawie, oraz
funkcji w∏adzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów mi´dzynarodowych, w tym zwiàzanych z regulacjà rynku us∏ug lotniczych, a w szczególnoÊci:
1) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz przygotowywanie wniosków i wdra˝anie postanowieƒ s∏u˝àcych realizacji
rzàdowych programów dotyczàcych sieci lotnisk
i lotniczych urzàdzeƒ naziemnych, o których mowa
w art. 16 ust. 3,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
okreÊlonych w niniejszej ustawie,
3) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego
i lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) sprawowanie nadzoru nad realizacjà zadaƒ przez
jednostk´, o której mowa w art. 230,
5) sprawowanie nadzoru nad eksploatacjà statków
powietrznych i certyfikacjà podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie lotnictwa cywilnego,
6) sprawdzanie zdatnoÊci sprz´tu lotniczego do lotów,
7) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego,
8) prowadzenie rejestrów: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urzàdzeƒ naziemnych, personelu
lotniczego oraz ewidencji làdowisk,
9) nadzorowanie i organizowanie dzia∏alnoÊci organu
powo∏anego na podstawie art. 121 ust. 4,
10) wspó∏praca z organami, którym podlega lotnictwo
paƒstwowe, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarzàdzania ruchem lotniczym
oraz zabezpieczania i obs∏ugi ruchu lotniczego,
11) wspó∏praca z organami administracji lotniczej
i nadzoru lotniczego paƒstw obcych,
12) wspó∏praca z jednostkami samorzàdu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego,
13) wspó∏praca z Organizacjà Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi organizacjami mi´dzynarodowymi lotnictwa cywilnego,
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16) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach
technicznych zwiàzanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego,
17) zatwierdzanie granicy cz´Êci lotniczej lotniska,
18) wspó∏praca z Komisjà oraz podejmowanie niezb´dnych dzia∏aƒ zwiàzanych z jej zaleceniami zapobiegawczymi,
19) inicjowanie projektów mi´dzynarodowych umów
lotniczych i ich zmian oraz udzia∏ w ich przygotowaniu i negocjowaniu,
20) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu
lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz udzia∏ w ich
przygotowaniu,
21) opracowywanie i przedk∏adanie Radzie Ochrony
i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego do zaopiniowania
Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór bezpoÊredni nad jego realizacjà,
22) zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz
programów ochrony przedsi´biorstw prowadzonych przez podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie lotnictwa cywilnego oraz
nadzorowanie realizacji tych programów,
23) sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad dzia∏alnoÊcià lotniskowych s∏u˝b ochrony,
24) opracowywanie i przedk∏adanie Radzie Ochrony
i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego do zaopiniowania
Krajowego Programu U∏atwieƒ w Zakresie Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór bezpoÊredni nad jego
realizacjà,
25) nadzorowanie prowadzenia przez zarzàdzajàcych
lotniskami ewidencji, o której mowa w art. 68 ust. 2
pkt 8, oraz analizowanie uzyskanych danych dla potrzeb zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Prezesa Urz´du,
26) nadzorowanie organizacji badaƒ lotniczo-lekarskich,
27) przetwarzanie danych osobowych, w tym tak˝e danych medycznych, wy∏àcznie dla potrzeb okreÊlonych w niniejszej ustawie rejestrów i post´powaƒ,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
28) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie których
przewiduje si´ lokalizacj´ nowego lub modernizacj´ istniejàcego lotniska oraz lotniczych urzàdzeƒ
naziemnych.
3. Prezes Urz´du sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw transportu roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci.

14) sprawowanie nadzoru nad systemem lotniczej informacji meteorologicznej dla potrzeb lotnictwa
cywilnego,

Art. 22. 1. Prezes Urz´du wykonuje swoje zadania
przy pomocy Urz´du Lotnictwa Cywilnego, zwanego
dalej „Urz´dem”, który jest paƒstwowà jednostkà bud˝etowà. Urzàd dzia∏a w oparciu o struktury terenowe.

15) podejmowanie dzia∏aƒ w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa lotów, w tym badanie i ocena stanu bezpieczeƒstwa w lotnictwie cywilnym,

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, nadaje Urz´dowi statut, okreÊlajàcy w szczególnoÊci jego
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organizacj´ wewn´trznà oraz rozmieszczenie i zadania
jego delegatur i innych jednostek terenowych.
3. Prezes Urz´du mo˝e upowa˝niç inne organy albo
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne albo osoby
posiadajàce odpowiednie licencje lub Êwiadectwa kwalifikacji obejmujàce odpowiednie uprawnienia do wykonywania niektórych czynnoÊci nadzoru albo kontroli.
Art. 23. 1. Prezes Urz´du wydaje Dziennik Urz´dowy Urz´du Lotnictwa Cywilnego.
2. W dzienniku urz´dowym og∏asza si´ w szczególnoÊci:
1) przepisy mi´dzynarodowe, o których mowa w art. 3
ust. 5,
2) instrukcje w sprawach technicznych zwiàzanych ze
stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2
pkt 16,
3) uchwa∏y i opinie Rady,
4) op∏aty, o których mowa w art. 77 ust. 2 oraz art. 130,
5) og∏oszenia, obwieszczenia i komunikaty.
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sokoÊç lub sposób ustalania stawek op∏at lotniczych,
w zale˝noÊci od rodzaju tych czynnoÊci, oraz tryb ich
wnoszenia, uwzgl´dniajàc równie˝ ulgi w op∏atach za
egzaminy dla m∏odzie˝y, która nie ukoƒczy∏a 21 roku
˝ycia, oraz m∏odzie˝y uczàcej si´, która nie ukoƒczy∏a
24 roku ˝ycia, dla ˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà oraz dla osób niepe∏nosprawnych.
4. Âciàgni´cie nale˝noÊci z tytu∏u op∏at, o których
mowa w ust. 1, nast´puje na podstawie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze pieni´˝nym.
Art. 26. 1. Ârodki finansowe uzyskane przez Urzàd,
zgodnie z art. 25 ust. 2 i art. 129 ust. 2, gromadzi si´ na
wyodr´bnionym rachunku bankowym Êrodków specjalnych, utworzonym w trybie okreÊlonym w ustawie
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

Art. 24. 1. W Urz´dzie dzia∏a Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Naczelnym Lekarzem”.

2. Ârodki specjalne Urz´du, o których mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na:

2. Prezes Urz´du nadzoruje dzia∏alnoÊç Naczelnego
Lekarza w zakresie zgodnoÊci stosowanych procedur
i trybu post´powania przy orzekaniu z wymaganiami
okreÊlonymi przez prawo lotnicze i przepisy mi´dzynarodowe.

1) wydatki inwestycyjne Urz´du oraz dofinansowanie
zakupów sprz´tu i urzàdzeƒ, niezb´dne dla bezpieczeƒstwa dzia∏alnoÊci lotniczej i nadzoru w tym zakresie,

3. Naczelny Lekarz jest powo∏ywany i odwo∏ywany
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, na
wniosek Prezesa Urz´du, spoÊród lekarzy b´dàcych
specjalistami z zakresu medycyny lotniczej.
4. Zast´pców Naczelnego Lekarza powo∏uje i odwo∏uje Prezes Urz´du, na wniosek Naczelnego Lekarza, spoÊród lekarzy b´dàcych specjalistami z zakresu
medycyny lotniczej.
Art. 25. 1. CzynnoÊci urz´dowe zwiàzane z nadzorem nad lotnictwem cywilnym oraz wykonywane w ramach porozumieƒ mi´dzynarodowych, w tym wydawanie przez Prezesa Urz´du koncesji, zezwoleƒ, licencji, certyfikatów, Êwiadectw i zaÊwiadczeƒ, okreÊlonych w niniejszej ustawie i jej przepisach wykonawczych, a tak˝e przeprowadzanie egzaminów, podlegajà
op∏acie lotniczej.
2. Op∏aty z tytu∏u koncesji i zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç
gospodarczà stanowià dochód bud˝etu paƒstwa. Pozosta∏e op∏aty, o których mowa w ust. 1, gromadzi si´
na wyodr´bnionym rachunku bankowym Êrodków
specjalnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
czynnoÊci urz´dowych, o których mowa w ust. 1, wy-

2) wydatki bie˝àce zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ
Urz´du oraz ze szkoleniem jego personelu i usprawnianiem jego pracy,
3) dodatki inspekcyjne, dodatki s∏u˝bowe i premie pracowników Urz´du, których wysokoÊç i zasady przyznawania okreÊli Prezes Urz´du w regulaminie zatwierdzonym przez ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, bioràc pod uwag´ wymagania wynikajàce z przepisów mi´dzynarodowych oraz wynagrodzenia pracowników jednostek nadzorowanych,
4) dofinansowanie obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w art. 183.
3. Plan finansowy Êrodków specjalnych, o których
mowa w ust. 1, zatwierdza na wniosek Prezesa Urz´du
minister w∏aÊciwy do spraw transportu w uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.
Rozdzia∏ 3
Kontrola i post´powanie pokontrolne
Art. 27. 1. Prezes Urz´du kontroluje przestrzeganie
przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.
2. Kontroli podlegajà:
1) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie lotnictwa cywilnego,
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2) zarzàdzajàcy lotniskami,
3) osoby posiadajàce licencj´ cz∏onka personelu lotniczego.
3. Pracownikom Urz´du, po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej, przys∏uguje prawo:
1) wst´pu do wszystkich obiektów i nieruchomoÊci
oraz pomieszczeƒ kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
2) przeprowadzania ogl´dzin statku powietrznego,
lotniska albo urzàdzenia znajdujàcego si´ w granicach lotniska lub wykorzystywanego do dzia∏alnoÊci lotniczej,
3) dost´pu do materia∏ów, dokumentów oraz innych
danych niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli,
a tak˝e sporzàdzania ich kopii,
4) wykonywania czynnoÊci kontrolno-pomiarowych,
badaƒ statków powietrznych lub urzàdzeƒ wykorzystywanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci lotniczej,
5) zabezpieczenia statku powietrznego znajdujàcego
si´ w nieodpowiednim stanie technicznym lub u˝ywanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego u˝ywania lub w przypadku naruszenia zasad u˝ytkowania,
6) zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do dalszego u˝ywania lub przyj´cia do depozytu urzàdzenia
wykorzystywanego do dzia∏alnoÊci lotniczej, znajdujàcego si´ w nieodpowiednim stanie technicznym lub u˝ywanego przez osoby nieuprawnione.
Art. 28. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek
organizacyjnych sà obowiàzani udzielaç i zapewniç
udzielenie przez w∏aÊciwych pracowników tych jednostek pracownikom Urz´du, o których mowa w art. 27
ust. 3, wszelkich potrzebnych informacji, a tak˝e zapewniç im:
1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) dost´p do materia∏ów, dokumentów, danych, urzàdzeƒ, o których mowa w art. 27 ust. 3,
3) dost´p do obiektów, nieruchomoÊci i pomieszczeƒ,
o których mowa w art. 27 ust. 3,
4) nieodp∏atne udost´pnienie statku powietrznego lub
urzàdzenia wykorzystywanego do prowadzenia
dzia∏alnoÊci lotniczej dla przeprowadzenia czynnoÊci kontrolno-pomiarowych lub badaƒ.
2. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 1.
3. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia materia∏ów, dokumentów lub danych, o których mowa w art. 27
ust. 3 pkt 3, a tak˝e prowadziç kontrol´ we wspó∏pracy
z innymi paƒstwowymi organami kontrolnymi.
4. CzynnoÊci, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 4,
mogà byç przeprowadzane w sposób zdalny. Wyniki po-
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miarów wykonanych zdalnie powinny zawieraç dane
umo˝liwiajàce identyfikacj´ urzàdzeƒ kontrolnych. Do
kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 6 nie stosuje si´.
5. Pracownik Urz´du przeprowadzajàcy kontrol´
jest obowiàzany sporzàdziç protokó∏ kontroli.
6. Protokó∏, o którym mowa w ust. 5, podpisuje tak˝e kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez
niego upowa˝niona albo kontrolowana osoba fizyczna;
w przypadku odmowy podpisania protoko∏u przez te
osoby pracownik Urz´du przeprowadzajàcy kontrol´
umieszcza informacj´ o tym fakcie w protokole.
Art. 29. W przypadku stwierdzenia w protokole,
o którym mowa w art. 28 ust. 5, naruszenia przepisów
lub decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Prezes Urz´du wydaje decyzj´ okreÊlajàcà zakres naruszenia oraz
termin usuni´cia nieprawid∏owoÊci.
Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób wykonywania kontroli, o której mowa
w art. 27—29, oraz stosowane przy tym dokumenty
i ich wzory, kierujàc si´ zasadà najmniejszej ucià˝liwoÊci dla podmiotu kontrolowanego i dà˝àc do uproszczenia procedur kontrolnych, z uwzgl´dnieniem zachowania wymogów bezpieczeƒstwa w dzia∏alnoÊci lotniczej.
DZIA¸ III
Statki powietrzne i inny sprz´t lotniczy
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne
Art. 31. 1. Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza si´, z zastrze˝eniem art. 33 ust. 2,
wy∏àcznie cywilne statki powietrzne:
1) wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych,
2) majàce wymagane znaki rozpoznawcze,
3) posiadajàce zdatnoÊç do lotów, potwierdzonà odpowiednimi dokumentami, z zastrze˝eniem art. 49
i art. 50 ust. 1.
2. Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa przynale˝noÊcià paƒstwowà statku powietrznego oraz pociàga za sobà poddanie statku powietrznego nadzorowi organów lotniczych paƒstwa przynale˝noÊci, w szczególnoÊci w zakresie zdatnoÊci do lotów i eksploatacji statku.
3. Skutki prawne wpisania statku powietrznego do
rejestru statków powietrznych, ustanowionego przez
kilka paƒstw, ocenia si´ zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi.
4. Je˝eli statek powietrzny jest jednoczeÊnie wpisany do rejestrów ró˝nych paƒstw obcych, uznaje si´ wy∏àcznie wpis, który nastàpi∏ najwczeÊniej.
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5. Przeniesienie rejestracji statku powietrznego
z rejestru statków powietrznych jednego paƒstwa do
rejestru statków powietrznych innego paƒstwa nast´puje z zachowaniem przepisów obu paƒstw oraz zgodnie z wià˝àcymi te paƒstwa przepisami mi´dzynarodowymi.
Art. 32. 1. Je˝eli g∏ówne miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa u˝ytkownika statku powietrznego lub miejsce zamieszkania u˝ytkownika nieprowadzàcego przedsi´biorstwa nie znajduje si´
w paƒstwie rejestracji statku powietrznego, nadzór,
o którym mowa w art. 31 ust. 2, mo˝e byç w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, w drodze porozumienia zawartego mi´dzy organami nadzoru, przekazany organom nadzoru lotniczego paƒstwa g∏ównego oÊrodka dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa lub miejsca zamieszkania u˝ytkownika.
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3) statków powietrznych:
a) stanowiàcych konstrukcje amatorskie,
b) budowanych z zestawów monta˝owych,
c) budowanych do celów muzealnych lub pokazowych,
d) projektowanych lub uprzednio u˝ytkowanych do
celów si∏ zbrojnych,
e) u˝ywanych do celów doÊwiadczalnych,
f) o maksymalnej masie startowej do 495 kg.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e
rozciàgnàç, w drodze rozporzàdzenia, zastosowanie
niektórych przepisów ustawy dotyczàcych statków powietrznych na:

2. Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru, o którym mowa w art. 31 ust. 2, mo˝e byç w trybie ust. 1
przekazane organowi mi´dzynarodowemu albo organowi paƒstwa innego ni˝ paƒstwo rejestracji statku powietrznego lub paƒstwo siedziby przedsi´biorstwa lub
miejsca zamieszkania u˝ytkownika.

1) niektóre urzàdzenia zdolne do unoszenia si´ w przestrzeni, lecz nieb´dàce statkami powietrznymi,

3. O przekazaniu funkcji nadzoru zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 Prezes Urz´du zawiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, Organizacj´ Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i w∏adze zainteresowanych paƒstw.

4. W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
powinny byç okreÊlone szczegó∏owe warunki i wymagania dotyczàce u˝ywania obj´tych nimi rodzajów statków powietrznych i sprz´tu.

Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, klasyfikacj´ statków
powietrznych, uwzgl´dniajàcà odpowiednie przepisy
mi´dzynarodowe.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w drodze rozporzàdzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw edukacji i sportu, z zachowaniem wymagaƒ
bezpieczeƒstwa lotów i przepisów mi´dzynarodowych, mo˝e wy∏àczyç zastosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy oraz przepisów wydanych na jej
podstawie do niektórych rodzajów statków powietrznych, w szczególnoÊci:
1) statków powietrznych, których charakterystyka
techniczna uzasadnia szczególne ich traktowanie,
w tym:
a) balonów,
b) szybowców,

2) niektóre rodzaje cz´Êci sk∏adowych i wyposa˝enia
statków powietrznych oraz innego sprz´tu lotniczego.

Rozdzia∏ 2
Rejestry statków powietrznych
Art. 34. 1. Rejestr cywilnych statków powietrznych,
zwany dalej „rejestrem statków”, prowadzi Prezes
Urz´du. Prezes Urz´du dokonuje wpisania statku powietrznego do rejestru statków, zmiany danych rejestrowych, odmowy wpisania i wykreÊlenia statku powietrznego z tego rejestru, w drodze decyzji administracyjnej.
2. Prezes Urz´du mo˝e upowa˝niç do wykonywania niektórych czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem
rejestru statków inne organy albo jednostki wyspecjalizowane w wykonywaniu takich czynnoÊci.
3. Wypisy z rejestru wydaje si´ na wniosek zainteresowanych podmiotów.
Art. 35. 1. Do rejestru statków wpisuje si´ cywilne
statki powietrzne, których w∏aÊcicielem lub innym
u˝ytkownikiem jest:

c) lotni, paralotni i motolotni,

1) obywatel polski,

d) modeli latajàcych,

2) polska osoba prawna,

e) spadochronów,

3) polska jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej,

2) statków powietrznych u˝ywanych wy∏àcznie w celach sportowych, rekreacyjnych i innych niezwiàzanych z wykonywaniem przewozu lotniczego lub
innà lotniczà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, nieprzekraczajàcych okreÊlonych parametrów technicznych,

4) cudzoziemiec majàcy miejsce sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do rejestru statków powietrznych wpisuje si´
równie˝:

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8266 —

1) paƒstwowe statki powietrzne wykorzystywane do
prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ s∏u˝ba publiczna,
2) statki powietrzne, o których mowa w art. 43 ust. 1
i art. 44 ust. 1, je˝eli nie zosta∏y wpisane do rejestrów, o których mowa w tych przepisach.
3. Prezes Urz´du mo˝e wyraziç zgod´ na wpisanie
do rejestru statków statku powietrznego u˝ywanego
przez podmiot inny ni˝ wymieniony w ust. 1 oraz statku powietrznego innego ni˝ wymieniony w ust. 2.
4. W∏aÊciciel i inny u˝ytkownik statku powietrznego
obowiàzani sà udzielaç Prezesowi Urz´du wszelkich ˝àdanych wyjaÊnieƒ w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego.
Art. 36. 1. W rejestrze statków wpisuje si´:
1) dane dotyczàce:
a) rodzaju i charakterystyki statku powietrznego,
b) w∏aÊciciela i innego ni˝ w∏aÊciciel u˝ytkownika
statku powietrznego oraz ich pe∏nomocników,
c) praw rzeczowych ustanowionych na statku powietrznym,
d) porozumieƒ, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2,
2) znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego.
2. Ka˝da zmiana danych rejestrowych podlega wpisowi do rejestru.
3. Rejestr statków jest jawny. Dokumenty stanowiàce podstaw´ do dokonania wpisu w rejestrze sà poufne.
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3. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç:
1) wa˝ne Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu wydane przez
Prezesa Urz´du lub uznane przez niego obce Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu,
2) oÊwiadczenie, ˝e statek powietrzny nie jest zarejestrowany w rejestrze innego paƒstwa,
3) dokumenty potwierdzajàce istnienie wobec statku
powietrznego prawa w∏asnoÊci i ograniczonych
praw rzeczowych,
4) wa˝nà umow´ ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wynikajàce z tytu∏u u˝ytkowania statku powietrznego.
4. Do rejestru statków powietrznych mo˝e byç wpisany wy∏àcznie statek powietrzny, dla którego Prezes
Urz´du wyda∏ Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu lub
w przypadku którego Prezes Urz´du uzna∏ Êwiadectwo
zdatnoÊci do lotu wydane przez w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa.
5. Je˝eli dane podlegajàce wpisowi opierajà si´ na
dokumentach, dokumenty te powinny byç do∏àczone
do zg∏oszenia w orygina∏ach albo uwierzytelnionych
notarialnie lub urz´dowo odpisach, kopiach.
6. Prezes Urz´du potwierdza wpisanie statku do rejestru statków wydaniem Êwiadectwa rejestracji oraz
przydzieleniem znaków rejestracyjnych.
7. Prezes Urz´du odmawia wpisania statku powietrznego do rejestru, je˝eli nie zosta∏y spe∏nione wymagania okreÊlone w ust. 2—5 oraz nie zosta∏ zachowany tryb, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 42.

4. Wypisy z rejestru wydaje si´ na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Art. 38. 1. OkolicznoÊç podlegajàca wpisowi do rejestru statków jest skuteczna wobec osób trzecich, gdy
zosta∏a wpisana do rejestru.

Art. 37. 1. Wpisu do rejestru statków dokonuje si´
na podstawie zg∏oszenia. Zg∏oszenia mo˝e dokonaç
w∏aÊciciel lub upowa˝niony przez niego inny u˝ytkownik statku powietrznego, z zastrze˝eniem art. 39 ust. 2.

2. Do oceny skutków wpisu do rejestru statków stosuje si´ odpowiednio przepisy o ksi´gach wieczystych
i hipotece.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraç:

Art. 39. 1. Zg∏oszenie zmiany danych rejestrowych
podlegajàcych wpisaniu do rejestru statków powinno
byç dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

1) nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz miejsce sta∏ego
pobytu (siedzib´) w∏aÊciciela oraz innego u˝ytkownika statku powietrznego,
2) nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz miejsce sta∏ego
pobytu (siedzib´) osoby faktycznie w∏adajàcej statkiem powietrznym na podstawie umowy z u˝ytkownikiem,
3) dane o typie statku powietrznego, numer fabryczny
i aktualne podstawowe dane techniczne statku powietrznego pozwalajàce okreÊliç jego rodzaj i charakterystyk´,
4) fotografie statku powietrznego lub ich zapis cyfrowy.

2. Je˝eli w∏aÊciciel lub inny u˝ytkownik nie dokonali zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urz´du
po jednorazowym bezskutecznym wezwaniu mo˝e dokonaç stosownego wpisu z urz´du, zaznaczajàc t´ okolicznoÊç w rejestrze.
Art. 40. 1. WykreÊlenie statku powietrznego z rejestru
nast´puje na wniosek w∏aÊciciela lub z urz´du, je˝eli:
1) statek powietrzny przesta∏ spe∏niaç warunki, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2,
2) statek powietrzny zaginà∏ i w ciàgu 3 miesi´cy nie
zosta∏ odnaleziony lub zosta∏ odnaleziony, lecz
znajduje si´ w miejscu niedost´pnym,
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3) statek powietrzny uleg∏ zniszczeniu lub utraci∏ trwale zdatnoÊç do lotów,
4) statek podlega wpisowi do obcego rejestru,
5) mimo zaistnienia odpowiednich okolicznoÊci nie
obowiàzuje porozumienie, o którym mowa w art. 32
ust. 1.
2. Do czasu wykreÊlenia statku powietrznego z rejestru statków nie uznaje si´ wpisu tego statku do rejestru innego paƒstwa.
3. W przypadku gdy dane zg∏oszone do rejestru sà
niezgodne ze stanem faktycznym, Prezes Urz´du nakazuje w∏aÊcicielowi statku powietrznego usuni´cie nieprawid∏owoÊci w okreÊlonym terminie.
4. W razie bezskutecznego up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 4, Prezes Urz´du wykreÊla statek powietrzny z rejestru.
Art. 41. 1. Umowa o czasowym oddaniu statku powietrznego do u˝ywania osobie innej ni˝ jego w∏aÊciciel lub inny u˝ytkownik jest wa˝na od dnia wykonalnoÊci decyzji administracyjnej Prezesa Urz´du akceptujàcej t´ umow´ w cz´Êci dotyczàcej nadzoru nad eksploatacjà statku powietrznego.
2. Prezes Urz´du odmawia zaakceptowania umowy, o której mowa w ust. 1, je˝eli nie zosta∏y okreÊlone
organy, których nadzorowi ma podlegaç eksploatacja
statku powietrznego.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest ujawniana
w rejestrze statków.
Art. 42. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady prowadzenia rejestru statków,
tryb sk∏adania wniosków o wpis do rejestru statków, zg∏aszania zmiany danych rejestrowych,
a tak˝e wzór Êwiadectwa rejestracji oraz warunki
jego wa˝noÊci, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
rodzaju i charakterystyki statku powietrznego,
2) znaki rozpoznawcze oraz inne znaki i napisy dla
statków powietrznych wpisanych do rejestru statków, z uwzgl´dnieniem ich opisu, sposobu i miejsca ich umieszczania na tych statkach.
Art. 43. 1. Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr wojskowych statków powietrznych.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru wojskowych
statków powietrznych, tryb dokonywania wpisu i wykreÊleƒ tych statków z rejestru oraz wzór rejestru.
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nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa
w ust. 1, tryb dokonywania wpisów i wykreÊleƒ w rejestrze, a tak˝e wzór rejestru i Êwiadectwa rejestracji,
uwzgl´dniajàc dane podlegajàce wpisowi, w szczególnoÊci znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny
statku powietrznego.
Rozdzia∏ 3
ZdatnoÊç statków powietrznych do lotów
Art. 45. ZdatnoÊç statków powietrznych do lotów
oraz zdatnoÊç ich silników i Êmigie∏ jest sprawdzana
przez Prezesa Urz´du w toku ich projektowania, budowy i eksploatacji.
Art. 46. Zabrania si´, z zastrze˝eniem art. 49 i 50,
u˝ywaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej statku powietrznego, który nie posiada wa˝nego Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu
albo równorz´dnego dokumentu lub nie spe∏nia warunków okreÊlonych w certyfikacie typu lub innym
równowa˝nym dokumencie.
Art. 47. 1. Prezes Urz´du stwierdza zgodnoÊç typu
statku powietrznego, silnika lub Êmig∏a z w∏aÊciwymi
przepisami technicznymi przez wydanie certyfikatu typu. Wydanie tego certyfikatu nast´puje na wniosek
osoby, która wyka˝e swój interes prawny i przedstawi
projekt typu oraz dokumentacj´ wykazujàcà spe∏nienie
tych przepisów technicznych.
2. O wydaniu certyfikatu typu, o zmianie takiego
certyfikatu, o odmowie jego wydania lub o jego cofni´ciu rozstrzyga Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
3. Prezes Urz´du odmawia wydania certyfikatu typu, je˝eli typ statku powietrznego nie spe∏nia wymagaƒ ustanowionych ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo
eksploatacji statku powietrznego i ochron´ Êrodowiska
przed nadmiernym ha∏asem i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza lub innych wymogów okreÊlonych w przepisach technicznych, wydanych na podstawie ust. 10 pkt 1 i 3.
4. W certyfikacie typu okreÊla si´ warunki u˝ytkowania statku powietrznego, terminy wa˝noÊci certyfikatu,
ograniczenia ustalone ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo
lotów; warunki szczegó∏owe mogà byç ustalone w za∏àczniku stanowiàcym nieod∏àcznà cz´Êç certyfikatu.
5. Prezes Urz´du zawiesza certyfikat typu, je˝eli nie
jest zapewnione bezpieczne u˝ytkowanie statku powietrznego, silnika i Êmig∏a.
6. Prezes Urz´du cofa certyfikat typu, gdy nie jest
mo˝liwe usuni´cie przyczyny zawieszenia certyfikatu.

Art. 44. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych prowadzi rejestr statków powietrznych lotnictwa
s∏u˝b porzàdku publicznego.

7. Dla elementów wyposa˝enia statków powietrznych wydaje si´ orzeczenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-

8. Do orzeczeƒ, o których mowa w ust. 7, stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce certyfikatu typu.
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9. Prezes Urz´du, na wniosek osoby zainteresowanej, mo˝e w przypadkach szczególnych, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, okreÊliç przepisy techniczne inne ani˝eli wskazane w ust. 10, które
zostanà zastosowane przy wydawaniu certyfikatu typu
albo sprawdzaniu zdatnoÊci statku powietrznego do
lotu.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania dotyczàce konstrukcji statków powietrznych, ich cz´Êci sk∏adowych i innego wyposa˝enia,
2) przepisy techniczne dla poszczególnych typów
statków powietrznych,
3) tryb sk∏adania wniosków o wydanie certyfikatu typu oraz wzory certyfikatu typu,
4) szczegó∏owe zasady wydawania i cofania certyfikatu typu.
Art. 48. 1. ZgodnoÊç stanu technicznego ka˝dego
statku powietrznego z danymi zawartymi w certyfikacie i projekcie typu oraz jego w∏aÊciwy stan techniczny
stwierdza si´ przez wydanie Êwiadectwa zdatnoÊci do
lotu.
2. Prezes Urz´du stwierdza zdatnoÊç statku powietrznego do lotu na wniosek w∏aÊciciela lub innego
u˝ytkownika statku powietrznego.
3. O wydaniu Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu, o jego
zmianie lub o odmowie jego wydania rozstrzyga Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
4. Prezes Urz´du odmawia wydania Êwiadectwa
zdatnoÊci do lotu, je˝eli statek powietrzny nie spe∏nia
wymagaƒ w zakresie zdatnoÊci do lotu lub wymagaƒ
ustanowionych ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska
przed nadmiernym ha∏asem, wibracjà i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza.
5. Prezes Urz´du mo˝e zawiesiç albo cofnàç Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu, je˝eli statek powietrzny utraci∏ wymaganà zdatnoÊç do lotu.
Art. 49. 1. Prototyp statku powietrznego albo statek
powietrzny, dla którego nie wydano jeszcze Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu, mo˝e zostaç dopuszczony do lotów próbnych na podstawie pisemnej zgody Prezesa
Urz´du.
2. Prezes Urz´du udziela zgody, o której mowa
w ust. 1, je˝eli zosta∏y spe∏nione wszystkie wymogi
okreÊlone w przepisach, o których mowa w art. 53
ust. 3 pkt 1 i 2.
3. ZdatnoÊç do lotu prototypu statku powietrznego
oraz statku powietrznego znajdujàcego si´ w trakcie
prób majàcych na celu okreÊlenie jego zdatnoÊci do lotu Prezes Urz´du stwierdza wydaniem Êwiadectwa
ogl´dzin.
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Art. 50. 1. Prezes Urz´du mo˝e zezwoliç w drodze
decyzji administracyjnej na wykonanie lotu przez statek powietrzny niemajàcy wa˝nego Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu lub w warunkach w Êwiadectwie nieprzewidzianych w celu przeprowadzenia prób lub badaƒ
w trakcie lotu, przemieszczenia statku powietrznego na
lotnisko, na którym ma byç naprawiony, albo w innych
szczególnych okolicznoÊciach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest wykonywanie lotu z pasa˝erami przewo˝onymi odp∏atnie.
Art. 51. 1. U˝ytkownik oraz dowódca i inni cz∏onkowie za∏ogi statku powietrznego sà obowiàzani przestrzegaç warunków i ograniczeƒ ustalonych w Êwiadectwie zdatnoÊci do lotu i dokumentach z nim zwiàzanych.
2. U˝ytkownik statku powietrznego i inne osoby
wykonujàce na jego zlecenie czynnoÊci zwiàzane
z przeglàdami, naprawami i obs∏ugà technicznà statku
powietrznego majà obowiàzek zawiadamiania Prezesa
Urz´du o wszelkich zdarzeniach i okolicznoÊciach mogàcych mieç istotne znaczenie dla zdatnoÊci statku powietrznego do lotu.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, sà obowiàzane
zapewniç Prezesowi Urz´du i osobom przez niego upowa˝nionym dost´p do statku powietrznego, jego dokumentacji, urzàdzeƒ i pomieszczeƒ obs∏ugi w zwiàzku ze
sprawdzaniem zdatnoÊci do lotu i sprawdzeniem przestrzegania warunków ustalonych w Êwiadectwie zdatnoÊci do lotu.
Art. 52. Âwiadectwo zdatnoÊci statku powietrznego
do lotu, zezwolenie na lot statku powietrznego bez
Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu oraz potwierdzenie spe∏nienia przez statek powietrzny wymagaƒ dotyczàcych
ochrony Êrodowiska, wydane lub potwierdzone przez
w∏aÊciwy organ innego paƒstwa, Prezes Urz´du mo˝e
uznaç za wa˝ne na równi z takimi samymi dokumentami wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w przepisach mi´dzynarodowych, lub te˝ je˝eli zostanie wykazane, ˝e wymagania przyj´te przy wydawaniu lub potwierdzaniu tych
Êwiadectw, zezwoleƒ i dokumentów nie by∏y ni˝sze ni˝
okreÊlone zgodnie z niniejszà ustawà.
Art. 53. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków
powietrznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe przepisy techniczne stosowane przy
ocenie zdatnoÊci statków powietrznych do lotu,
2) tryb sprawdzania zdatnoÊci statków powietrznych
do lotu, wydawania Êwiadectw zdatnoÊci do lotu,
tryb odnawiania wa˝noÊci Êwiadectw zdatnoÊci do
lotu, stwierdzania w drodze okresowych inspekcji
utrzymywania przez statek powietrzny jego zdatnoÊci do lotu, oraz uzyskiwanie zezwoleƒ na loty bez
takich Êwiadectw,
3) okres wa˝noÊci Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu,
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4) przepisy techniczne o zdatnoÊci do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej,

2) paƒstwowa lub samorzàdowa jednostka organizacyjna,

5) wzór Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu oraz wniosku
o jego wydanie,

3) spó∏ka prawa handlowego lub spó∏dzielnia zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) tryb i sposób zawieszania i cofania Êwiadectw zdatnoÊci do lotu w przypadkach, o których mowa
w art. 48 ust. 5.

4) stowarzyszenie, którego przedmiotem dzia∏alnoÊci
jest dzia∏alnoÊç lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego,

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych wymagania, jakie powinny
spe∏niaç statki powietrzne ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska przed ha∏asem, wibracjami oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza.

5) osoba fizyczna posiadajàca miejsce sta∏ego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb sk∏adania wniosku o wydanie Êwiadectwa
ogl´dzin statku powietrznego oraz wzór Êwiadectwa ogl´dzin i wniosku o jego wydanie,
2) warunki wykonywania lotów próbnych,
3) tryb wydawania, zawieszania i cofania Êwiadectwa
ogl´dzin, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiàzany do∏àczyç:
1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie przez wnioskodawc´ wymogów, o których mowa w ust. 2,
2) odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) program wykorzystania lotniska,
4) prognoz´ i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów
unikni´cia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejàcych ju˝ sàsiednich lotnisk,
5) projekt zagospodarowania terenu lotniska,

DZIA¸ IV
Lotniska, làdowiska i lotnicze urzàdzenia
naziemne
Rozdzia∏ 1
Zak∏adanie i rejestrowanie lotnisk
Art. 54. 1. Ze wzgl´du na dost´pnoÊç dla u˝ytkowników wyró˝nia si´ lotniska u˝ytku publicznego i lotniska u˝ytku niepublicznego.
2. Lotniskiem u˝ytku publicznego jest lotnisko
otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarzàdzajàcego tym
lotniskiem i podanych do publicznej wiadomoÊci.
3. Lotniskiem u˝ytku niepublicznego jest lotnisko,
na którym mogà làdowaç i startowaç wy∏àcznie:
1) statki powietrzne u˝ywane przez u˝ytkowników lotniska okreÊlonych w dokumentacji rejestracyjnej
tego lotniska,
2) statki powietrzne wykonujàce loty niehandlowe,
u˝ywane przez inne podmioty ni˝ wskazane w pkt 1
— za zezwoleniem zarzàdzajàcego lotniskiem.
Art. 55. 1. Lotnisko mo˝na za∏o˝yç po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urz´du na wniosek zainteresowanego.
2. Zezwolenie na za∏o˝enie lotniska mo˝e uzyskaç:
1) organ administracji publicznej Rzeczypospolitej
Polskiej,

6) projekt programu ochrony lotniska,
7) dokumenty stwierdzajàce prawo dysponowania
nieruchomoÊcià na cele budowy lotniska,
8) map´ z naniesionymi ograniczeniami wysokoÊci zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzgl´dnieniem istniejàcych przeszkód lotniczych,
9) profile pól wznoszenia i podejÊcia,
10) stanowisko paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odnoÊnie do wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych zak∏adanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska odnoÊnie do wp∏ywu zak∏adanego lotniska na Êrodowisko.
Art. 56. 1. Prezes Urz´du odmawia wydania zezwolenia na za∏o˝enie lotniska, je˝eli z przedstawionych
dokumentów wynika, ˝e projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym we w∏aÊciwych
przepisach, a tak˝e je˝eli:
1) wystàpi kolizja pomi´dzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska a ruchem prowadzonym z istniejàcych sàsiednich lotnisk,
2) wydanie zezwolenia na za∏o˝enie lotniska by∏oby
sprzeczne z programami, o których mowa w art. 16
ust. 3,
3) wydanie zezwolenia na za∏o˝enie lotniska pociàga∏oby za sobà znaczne zagro˝enie dla Êrodowiska bàdê zagra˝a∏oby interesowi gospodarki narodowej, obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu paƒstwa.

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8270 —

2. Zezwolenie na za∏o˝enie lotniska mo˝e zawieraç
warunek spe∏nienia przez wnioskodawc´ dodatkowych wymagaƒ okreÊlonych w tym zezwoleniu, wià˝àcych si´ z eksploatacjà lotniska, ochronà Êrodowiska,
racjonalizacjà zagospodarowania przestrzennego albo
ochronà lub zabezpieczeniem praw osób trzecich,
a tak˝e ochronà ˝ycia i zabezpieczeniem mienia osób
znajdujàcych si´ na terenie lotniska.
3. Zezwolenie na za∏o˝enie lotniska ju˝ wydane mo˝e byç cofni´te ze wzgl´dów okreÊlonych w ust. 2, je˝eli zmieni∏ si´ stan faktyczny lub prawny stanowiàcy
podstaw´ do wydania zezwolenia lub zaistnia∏y okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Urz´du mo˝e stwierdziç wygaÊni´cie zezwolenia na za∏o˝enie lotniska, je˝eli w okresie 3 lat od
daty okreÊlonej w tym zezwoleniu nie wp∏ynà∏ wniosek
o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk.
5. Prezes Urz´du udziela zezwolenia na za∏o˝enie
lotniska, odmawia jego udzielenia oraz cofa je w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 57. 1. Kto zamierza za∏o˝yç lotnisko, mo˝e ubiegaç si´ o promes´ zezwolenia.
2. Promes´ wydaje i odmawia jej wydania Prezes
Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
3. W promesie ustala si´ warunki niezb´dne dla
uzyskania zezwolenia na za∏o˝enie lotniska oraz okres
jej wa˝noÊci, z uwzgl´dnieniem typu projektowanego
lotniska, z tym ˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 12 miesi´cy.
4. W okresie wa˝noÊci promesy nie mo˝na odmówiç wydania zezwolenia, chyba ˝e uleg∏ zmianie stan
faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie
promesy, wnioskodawca nie spe∏ni∏ wszystkich warunków okreÊlonych w promesie lub wymagaƒ okreÊlonych w art. 55 ust. 2 i 3 lub ujawni∏y si´ okolicznoÊci,
o których mowa w art. 56 ust. 1.
Art. 58. 1. Prezes Urz´du prowadzi rejestr lotnisk
cywilnych, zwany dalej „rejestrem lotnisk”.
2. Rejestr lotnisk jest jawny. Dokumenty stanowiàce podstaw´ do dokonania wpisu w rejestrze podlegajà ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39,
poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298,
Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
3. Wypisy z rejestru wydaje si´ na wniosek zainteresowanych podmiotów.
Art. 59. 1. Eksploatacj´ lotniska mo˝na rozpoczàç
po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk.
2. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk nast´puje na
wniosek zak∏adajàcego lotnisko po sprawdzeniu przez
Prezesa Urz´du lub przez osoby przez niego upowa˝-
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nione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym okreÊlonym na podstawie Prawa budowlanego,
wymaganiom eksploatacyjnym okreÊlonym na podstawie niniejszej ustawy oraz warunkom okreÊlonym w zezwoleniu na za∏o˝enie lotniska oraz czy zak∏adajàcy lotnisko spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 55.
3. Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk wnioskodawca jest obowiàzany do∏àczyç:
1) dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3,
2) zezwolenie na za∏o˝enie lotniska.
4. Nie mo˝na odmówiç wpisania do rejestru lotniska, na którego za∏o˝enie zosta∏o wydane zezwolenie,
je˝eli lotnisko to spe∏nia wymagania, o których mowa
w ust. 2.
5. O wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk, o odmowie wpisania, zmianie danych rejestrowych rozstrzyga
Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
6. Do rejestru lotnisk wpisuje si´ jako zarzàdzajàcego lotniskiem zak∏adajàcego lotnisko lub, na jego
wniosek, inny podmiot spe∏niajàcy wymagania okreÊlone w art. 55. W przypadku lotniska u˝ytku publicznego zarzàdzajàcy lotniskiem powinien posiadaç zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1.
7. Je˝eli dane podlegajàce wpisowi opierajà si´ na
dokumentach, dokumenty te powinny byç do∏àczone
do zg∏oszenia w orygina∏ach albo poÊwiadczonych notarialnie lub urz´dowo odpisach, kopiach.
Art. 60. 1. Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr lotnisk wojskowych, a minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych prowadzi rejestr lotnisk lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego.
2. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, okreÊlà,
w drodze zarzàdzeƒ, sposób prowadzenia rejestrów,
tryb wpisu tych lotnisk do rejestrów oraz wzory rejestrów.
3. Je˝eli lotnisko, o którym mowa w ust. 1, ma byç
wykorzystywane tak˝e przez lotnictwo cywilne, wówczas lotnisko to wpisuje si´ równie˝ do rejestru lotnisk
cywilnych. Jako zarzàdzajàcego tym lotniskiem wpisuje si´ podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów. Obowiàzek z∏o˝enia wniosku w tej sprawie
spoczywa na tym podmiocie.
Art. 61. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem mo˝e dokonaç
istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urz´du.
2. Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska podlega wpisowi do rejestru lotnisk.
3. Zg∏oszenie do rejestru lotnisk zmian powinno
byç dokonane w ciàgu 14 dni od ich zaistnienia.
Art. 62. Je˝eli zarzàdzajàcy lotniskiem nie dokona∏
zg∏oszenia, o którym mowa w art. 61 ust. 3, Prezes
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Urz´du po jednorazowym bezskutecznym wezwaniu
mo˝e dokonaç stosownego wpisu z urz´du, zaznaczajàc t´ okolicznoÊç w rejestrze lotnisk lub zamknàç lotnisko dla ruchu ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia zagro˝enia ruchu lotniczego.
Art. 63. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady klasyfikacji lotnisk,
2) wzór rejestru lotnisk cywilnych,
3) szczegó∏owe warunki i tryb prowadzenia rejestru
lotnisk cywilnych, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ dotyczàcych dokumentacji rejestrowej,
4) zmiany cech lotniska, uwzgl´dniajàc podzia∏ na
zmiany:
a) wymagajàce
Urz´du,

uzyskania

zezwolenia

Prezesa

b) podlegajàce tylko wpisowi do rejestru lotnisk,
5) szczegó∏owe wymagania, jakie muszà spe∏niç zak∏adajàcy lotniska i zarzàdzajàcy lotniskami, w zale˝noÊci od klasyfikacji lotnisk,
6) wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk.
Art. 64. 1. Kto zamierza nabyç akcje lub udzia∏y
w spó∏ce zak∏adajàcej lotnisko lub w spó∏ce zarzàdzajàcej istniejàcym lotniskiem w iloÊci zapewniajàcej mu
osiàgni´cie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33%
lub 49% ogólnej liczby g∏osów na zebraniu wspólników
lub walnym zgromadzeniu, jest obowiàzany zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du pod rygorem niewa˝noÊci.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´ przed zamierzonym terminem nabycia akcji
lub udzia∏ów. Akcje lub udzia∏y mo˝na nabyç, je˝eli
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia
Prezes Urz´du nie zaka˝e ich nabycia.
3. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej, zakazaç — pod rygorem niewa˝noÊci — nabycia akcji lub udzia∏ów w iloÊci zapewniajàcej osiàgni´cie lub przekroczenie progów, o których mowa
w ust. 1, ze wzgl´du na zagro˝enie wa˝nego interesu
gospodarczego paƒstwa albo bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub dóbr osobistych obywateli.
Art. 65. 1. NieruchomoÊci gruntowe, które w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy sà zaj´te pod cz´Êç lotniczà lotnisk mi´dzynarodowych, o których mowa w art. 73 i na
których funkcjonujà sta∏e przejÊcia graniczne, mogà
byç wy∏àcznie w∏asnoÊcià:
1) Skarbu Paƒstwa,
2) jednostek samorzàdu terytorialnego,
3) innych paƒstwowych jednostek organizacyjnych,
w tym przedsi´biorstw paƒstwowych,
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4) spó∏ek prawa handlowego, w których udzia∏ Skarbu Paƒstwa i jednostek, o których mowa w pkt 2 i 3,
wynosi co najmniej 51% akcji albo udzia∏ów.
2. Do umów ustanawiajàcych u˝ytkowanie wieczyste lub decyzji uw∏aszczeniowych potwierdzajàcych
nabycie u˝ytkowania wieczystego z mocy prawa, dotyczàcych nieruchomoÊci gruntowych zaj´tych pod
cz´Êç lotniczà lotnisk, o których mowa w ust. 1, wpisanych do rejestru lotnisk, dopisuje si´ postanowienia
okreÊlajàce cel u˝ytkowania wieczystego lotniska. Celem tym jest przeznaczenie nieruchomoÊci na za∏o˝enie, modernizacj´ i eksploatacj´ lotniska oraz lotniczych urzàdzeƒ naziemnych.
Rozdzia∏ 2
Eksploatacja lotnisk
Art. 66. 1. Statki powietrzne, z zastrze˝eniem art. 93
ust. 1, mogà startowaç i làdowaç na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk i których nazwy zosta∏y opublikowane w dzienniku urz´dowym Urz´du.
2. Zarzàdzajàcy lotniskiem u˝ytku publicznego mo˝e odmówiç przyj´cia statku powietrznego wy∏àcznie
ze wzgl´du na wa˝ne okolicznoÊci zwiàzane z funkcjonowaniem lotniska, uniemo˝liwiajàce bezpieczne jego
làdowanie.
3. Zarzàdzajàcy lotniskiem nie mo˝e odmówiç zezwolenia na làdowanie przymusowe statku powietrznego znajdujàcego si´ w niebezpieczeƒstwie lub statku powietrznego wykonujàcego lot w celu ochrony ˝ycia lub zdrowia lub w celu przeciwdzia∏ania kl´skom ˝ywio∏owym, a tak˝e lot w ramach dzia∏aƒ bezpoÊrednio
zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego i z obronnoÊcià paƒstwa.
Art. 67. 1. Statki powietrzne i przewoênicy lotniczy
majà prawo korzystania z lotnisk u˝ytku publicznego
na równych zasadach.
2. Warunki korzystania z lotnisk u˝ytku publicznego
oraz op∏aty za to korzystanie mogà byç zró˝nicowane
jedynie ze wzgl´du na rodzaje i charakterystyki statków
powietrznych oraz charakter wykonywanych operacji
lotniczych.
3. W celu zapewnienia konsultacji i w∏aÊciwej reprezentacji interesów stron na lotniskach u˝ytku publicznego, w szczególnoÊci w sprawach warunków korzystania z lotnisk, op∏at lotniskowych oraz obs∏ugi naziemnej, tworzone sà:
1) komitety z udzia∏em przedstawicieli: zarzàdzajàcych lotniskami, organów s∏u˝b ruchu lotniczego,
u˝ytkowników lotnisk lub reprezentujàcych ich organizacji oraz podmiotów Êwiadczàcych obs∏ug´
naziemnà,
2) odpowiednie organizacje u˝ytkowników lotnisk reprezentujàce ich interesy.
4. Prezes Urz´du mo˝e wprowadziç, w drodze decyzji administracyjnej, po uzgodnieniu z zarzàdzajà-
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cym lotniskiem, przedstawicielem s∏u˝b ruchu lotniczego, zainteresowanym przewoênikiem lotniczym lub
organizacjà przewoêników lotniczych, koordynacj´ rozk∏adów lotów w porcie lotniczym.

o wydaniu zarzàdzenia o zamkni´ciu lotniska dla
ruchu lotniczego lub wprowadzeniu odpowiednich
ograniczeƒ w jego eksploatacji, ich przyczynach
i przewidywanym okresie trwania,

5. Wprowadzajàc koordynacj´, o której mowa
w ust. 4, Prezes Urz´du wyznacza koordynatora.

10) zorganizowaç system ratownictwa i ochrony przeciwpo˝arowej lotniska,

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem zasad
przejrzystoÊci, obiektywizmu i niedyskryminacji oraz
przepisów mi´dzynarodowych, szczegó∏owe zasady:

11) koordynowaç prace lokalnego zespo∏u do spraw
bezpieczeƒstwa lotniskowego,

1) tworzenia, dzia∏ania komitetów i wspó∏pracy komitetów i organizacji, o których mowa w ust. 3,
2) wspó∏dzia∏ania oraz konsultacji przewoêników lotniczych i ich organizacji z zarzàdami lotnisk i koordynatorami w sprawach koordynacji rozk∏adów lotów w porcie lotniczym.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem zasad
przejrzystoÊci, obiektywizmu i niedyskryminacji oraz
przepisów mi´dzynarodowych, szczegó∏owe zasady
koordynacji rozk∏adów lotów w porcie lotniczym.
Art. 68. 1. Przedsi´biorca, który ma zamiar wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zarzàdzania
lotniskiem u˝ytku publicznego, obowiàzany jest uzyskaç zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1.
2. Zarzàdzajàcy
w szczególnoÊci:

lotniskiem

obowiàzany

jest

1) wykorzystywaç lotnisko zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) prowadziç eksploatacj´ lotniska w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo lotów oraz sprawnoÊç obs∏ugi u˝ytkowników lotniska,
3) utrzymywaç lotnisko i jego elementy w stanie odpowiadajàcym warunkom technicznym okreÊlonym przez w∏aÊciwy organ oraz zgodnie z danymi
wpisanymi do rejestru lotnisk cywilnych,
4) okreÊliç granic´ cz´Êci lotniczej lotniska, podlegajàcà zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du,
5) zapewniaç udzielenie niezb´dnej pomocy medycznej na lotnisku,
6) udost´pniç u˝ytkownikom lotniska informacje zawarte w instrukcji operacyjnej lotniska,
7) zapewniaç organom administracji lotniczej wykonujàcym czynnoÊci s∏u˝bowe na lotnisku warunki
niezb´dne do wykonywania tych czynnoÊci,

12) zapewniç dostarczanie informacji meteorologicznej dla potrzeb u˝ytkowników lotnisk.
3. Zarzàdzajàcy lotniskiem u˝ytku publicznego obowiàzany jest ponadto:
1) prowadziç eksploatacj´ lotniska w sposób zapewniajàcy ciàg∏oÊç ruchu lotniczego,
2) niezw∏ocznie zawiadamiaç zainteresowanych o wydaniu zarzàdzenia o zamkni´ciu lotniska dla ruchu
lotniczego lub wprowadzeniu odpowiednich ograniczeƒ w jego eksploatacji, ich przyczynach i przewidywanym okresie trwania.
Art. 69. 1. Starty i làdowania na lotnisku mogà odbywaç si´ wy∏àcznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska.
2. Zarzàdzajàcy lotniskiem mo˝e zezwoliç tylko na
takà eksploatacj´ lotniska lub jego cz´Êci dla celów nielotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczeƒstwa
ruchu lotniczego i nie ogranicza jego mo˝liwoÊci eksploatacyjnych okreÊlonych w instrukcji operacyjnej.
3. Instrukcja operacyjna lotniska okreÊla w szczególnoÊci:
1) dane techniczno-operacyjne lotniska, w tym charakterystyk´ pola wzlotów, p∏aszczyzn wznoszenia
(podejÊcia) oraz przeszkód lotniczych w rejonie lotniska,
2) procedury podejÊcia do làdowania i procedury odlotu, uwzgl´dniajàce lokalne ograniczenia wynikajàce z przepisów o ochronie Êrodowiska,
3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów,
4) organizacj´ naziemnego ruchu statków powietrznych, Êrodków transportowych i osób pieszych na
terenie lotniska,
5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych,
6) zasady i Êrodki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalaz∏y si´ w niebezpieczeƒstwie
na lotnisku lub w jego pobli˝u.

8) zapewniaç stosownie do odpowiednich przepisów
krajowych i mi´dzynarodowych prowadzenie ewidencji danych dotyczàcych ruchu statków powietrznych, wielkoÊci ruchu pasa˝erskiego, przewozu ∏adunków oraz udost´pniaç te dane Prezesowi Urz´du,

4. Instrukcja operacyjna lotniska podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du po uzgodnieniu z paƒstwowym organem zarzàdzania ruchem lotniczym.

9) niezw∏ocznie zawiadamiaç Prezesa Urz´du oraz
paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym

Art. 70. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem mo˝e przekazaç
zarzàdzanie lotniskiem innej osobie spe∏niajàcej wy-
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magania okreÊlone dla zarzàdzajàcego, za zgodà Prezesa Urz´du wydanà w drodze decyzji administracyjnej.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, podlega wpisaniu do rejestru lotnisk.
Art. 71. 1. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji
administracyjnej, ograniczyç ruch na lotnisku lub zamknàç dla ruchu lotniczego na czas oznaczony lotnisko
niespe∏niajàce wymagaƒ technicznych lub eksploatacyjnych okreÊlonych na podstawie niniejszej ustawy.
2. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej, wykreÊliç lotnisko z rejestru, je˝eli pomimo
up∏ywu terminu wyznaczonego w decyzji, o której mowa w ust. 1, nadal nie spe∏nia ono okreÊlonych na podstawie niniejszej ustawy wymagaƒ technicznych i eksploatacyjnych.
Art. 72. 1. Lotnisko mo˝e zostaç wykreÊlone z rejestru lotnisk decyzjà Prezesa Urz´du:
1) na wniosek podmiotu zak∏adajàcego lotnisko lub
dzia∏ajàcego z jego upowa˝nienia zarzàdzajàcego
lotniskiem,
2) je˝eli trwale zaprzestano jego eksploatacji.
2. W przypadku gdy zarzàdzajàcy ra˝àco naruszy∏
przepisy niniejszej ustawy, Prezes Urz´du, w drodze
decyzji administracyjnej, wzywa go do usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci w okreÊlonym terminie. Po bezskutecznym up∏ywie tego terminu Prezes
Urz´du cofa zarzàdzajàcemu zezwolenie na zarzàdzanie lotniskiem u˝ytku publicznego lub wykreÊla lotnisko z rejestru lotnisk.
Art. 73. 1. Statki powietrzne wykonujàce loty mi´dzynarodowe startujà i làdujà na lotniskach wyznaczonych do startów i làdowaƒ statków powietrznych w ruchu mi´dzynarodowym, zwanych dalej „lotniskami
mi´dzynarodowymi”.
2. W przypadku wyznaczenia lotniska jako lotniska
mi´dzynarodowego dokonuje si´ odpowiedniego wpisu do rejestru lotnisk.

Poz. 1112

statki powietrzne wykonujàce loty mi´dzynarodowe,
przez czas okreÊlony, startów i làdowaƒ na lotniskach
innych ni˝ okreÊlone w ust. 1.
6. Koszty zwiàzane z kontrolà ruchu granicznego
i kontrolà celnà w przypadkach startów i làdowaƒ,
o których mowa w ust. 5, ponosi zarzàdzajàcy lotniskiem.
Art. 74. 1. S∏u˝by publiczne i organy administracji
publicznej korzystajà z obiektów i urzàdzeƒ lotniska
w zakresie niezb´dnym do wykonywania ich zadaƒ.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres korzystania z obiektów i urzàdzeƒ lotniska,
o których mowa w ust. 1, niezb´dny do wykonywania zadaƒ s∏u˝b paƒstwowych i organów administracji publicznej,
2) szczegó∏owe zasady i sposób pokrycia kosztów
dzia∏ania na lotniskach s∏u˝b i organów, o których
mowa w ust. 1,
3) maksymalnà wysokoÊç op∏at z tytu∏u kosztów,
o których mowa w pkt 2, oraz sposób, warunki i zakres ulg i zwolnieƒ od tych op∏at, majàc na uwadze
racjonalne wykorzystanie obiektów i urzàdzeƒ lotniska, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej
realizacji zadaƒ tych s∏u˝b i organów.
Art. 75. Zarzàdzajàcy lotniskiem mo˝e pobieraç
op∏aty za starty, làdowania, postój i obs∏ug´ naziemnà
statków powietrznych, ich za∏óg, pasa˝erów i ∏adunków (op∏aty lotniskowe) oraz za inne us∏ugi zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià lotniska.
Art. 76. 1. Nie pobiera si´ op∏at lotniskowych za
starty, làdowania i postój statków powietrznych wykonujàcych loty w celu obrony przed skutkami kl´sk ˝ywio∏owych oraz ratowania ˝ycia lub zdrowia ludzkiego,
chyba ˝e loty te wykonywane sà w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, lotniska mi´dzynarodowe, z uwzgl´dnieniem potrzeb danego regionu oraz przepisów okreÊlajàcych
lotnicze przejÊcia graniczne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, maksymalnà wysokoÊç op∏at lotniskowych dla paƒstwowych statków powietrznych wykonujàcych loty zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà
granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem, a tak˝e sposób i warunki przyznawania ulg
i zwolnieƒ od tych op∏at oraz zakres ulg i zwolnieƒ,
uwzgl´dniajàc uzasadnione koszty poniesione przez
podmiot Êwiadczàcy us∏ug´ oraz zobowiàzania wynikajàce z umów mi´dzynarodowych.

5. W przypadkach lotów zwiàzanych z przeprowadzaniem imprez sportowych i kulturalnych oraz innych
lotów niehandlowych Prezes Urz´du, po uzgodnieniu
z Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, na wniosek zarzàdzajàcego lotniskiem, z uwzgl´dnieniem
art. 146, mo˝e wyraziç zgod´ na dokonywanie przez

Art. 77. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem u˝ytku publicznego przedstawia Prezesowi Urz´du z dwumiesi´cznym wyprzedzeniem przed planowanym dniem wejÊcia w ˝ycie, opracowany po zasi´gni´ciu opinii przedstawicieli przewoêników lotniczych korzystajàcych stale z lotniska, projekt op∏at lotniskowych wraz z ich uza-

3. Lotnisko, o którym mowa w ust. 4, jest obiektem
transportu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 126,
poz. 1070).
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sadnieniem. Termin ten mo˝e byç za zgodà Prezesa
Urz´du skrócony w wyjàtkowych okolicznoÊciach.
2. Op∏aty lotniskowe, o których mowa w ust. 1, po
zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du podlegajà og∏oszeniu w dzienniku urz´dowym Prezesa Urz´du oraz sà
zamieszczane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji
Lotniczych, o którym mowa w art. 127 ust. 1 pkt 4.
3. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej, odmówiç zatwierdzenia op∏aty lotniskowej
lub nakazaç jej zmian´, w przypadku gdy jej stosowanie narusza∏oby zasady ustalone w Prawie lotniczym
lub w umowach i przepisach mi´dzynarodowych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du oraz organizacji zarzàdzajàcych lotniskami i u˝ytkowników lotnisk okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania dotyczàce ustalania op∏at lotniskowych, z uwzgl´dnieniem zasad ustalonych w art. 67 ust. 1 i 2 oraz zasad
wynikajàcych z umów i przepisów mi´dzynarodowych.

Poz. 1112

1) opracowuje instrukcj´ operacyjnà lotniska,
2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Urz´du program ochrony lotniska, po jego zaopiniowaniu przez Rad´ Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego,
3) wydaje zarzàdzenia, nakazy lub zakazy oraz polecenia zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa
i ochrony lotów oraz porzàdku na lotnisku, obowiàzujàce w stosunku do wszystkich osób znajdujàcych si´ na terenie lotniska,
4) wzywa w∏aÊciwe s∏u˝by publiczne do podj´cia dzia∏aƒ w stosunku do osób niepodporzàdkowujàcych
si´ nakazom i zakazom lub zagra˝ajàcych w inny
sposób bezpieczeƒstwu lotów lub porzàdkowi na
lotnisku,
5) decyduje o podj´ciu dzia∏aƒ przez lotniskowà s∏u˝b´ ochrony w stosunku do osoby podejrzanej o pope∏nienie przest´pstwa na statku powietrznym lub
lotnisku i przekazaniu jej w∏aÊciwym organom,

Art. 78. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem ma prawo zatrzymaç statek powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z tytu∏u op∏at lotniskowych nale˝nych od u˝ytkownika statku powietrznego i szkód wyrzàdzonych przez niego na lotnisku, z zastrze˝eniem
art. 156.

6) wnioskuje o dokonanie redukcyjnego odstrza∏u
zwierzyny, stosownie do przepisów prawa ∏owieckiego, w przypadku zagro˝enia bezpieczeƒstwa
operacji lotniczych przez zwierzyn´, gdy inne metody ochrony okaza∏y si´ nieskuteczne,

2. Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego
traci moc w razie z∏o˝enia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania zaj´cia na podstawie postanowienia sàdowego.

7) wnioskuje do Prezesa Urz´du o wydanie decyzji
w sprawie usuni´cia przeszkody, która nie jest
obiektem budowlanym, stanowiàcej zagro˝enie
bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego dla zarejestrowanego, czynnego lotniska, w tym drzew i krzewów
w rejonie podejÊç do làdowania,

3. Zarzàdzajàcy lotniskiem odpowiada za szkody
wynik∏e wskutek nieuzasadnionego zatrzymania statku
powietrznego.
Art. 79. 1. Prezes Urz´du nadzoruje lotniska w zakresie zapewniania ich bezpiecznej eksploatacji.
2. W przypadku lotnisk lotnictwa paƒstwowego wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne Prezes Urz´du
nadzoruje te lotniska w zakresie zapewniania ich bezpiecznej eksploatacji przez lotnictwo cywilne.
Art. 80. Zarzàdzajàcy lotniskiem odpowiada za bezpiecznà eksploatacj´ lotniska, w tym za na∏o˝one na
niego zadania zwiàzane z ochronà lotniska.
Art. 81. 1. Przebywanie w cz´Êci lotniczej lotniska,
a tak˝e na innym terenie wydzielonym i odpowiednio
oznakowanym, a w szczególnoÊci ruch ko∏owy i pieszy
oraz korzystanie z urzàdzeƒ lotniska, jest dozwolone
tylko za zezwoleniem zarzàdzajàcego lotniskiem.
2. Zarzàdzajàcy lotniskiem wydaje zezwolenie na
przebywanie na terenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc potrzeby organów s∏u˝b ruchu lotniczego oraz s∏u˝b paƒstwowych wykonujàcych zadania
ustawowe.
Art. 82. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska zarzàdzajàcy lotniskiem:

8) zawiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwy organ nadzoru
budowlanego oraz Prezesa Urz´du, w przypadku
stwierdzenia, ˝e w rejonie lotniska sà wznoszone
obiekty budowlane mogàce stanowiç przeszkody
lotnicze lub ˝e istniejàce obiekty budowlane nie
sà oznakowane zgodnie z wymogami art. 87
ust. 2.
Art. 83. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki eksploatacji
lotnisk, majàc na wzgl´dzie klasyfikacj´ lotnisk i obowiàzki zarzàdzajàcego lotniskiem, o których mowa
w art. 68.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, w celu zapewnienia wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk, warunki i zasady
wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo
cywilne oraz obowiàzki zarzàdzajàcych tymi lotniskami.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w celu zapewnienia wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk, warunki i zasady wykorzystywania lotnisk lotnictwa s∏u˝b
porzàdku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz
obowiàzki zarzàdzajàcych tymi lotniskami.
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4. Je˝eli lotniska, o których mowa w ust. 2 i 3, eksploatowane sà wspólnie przez lotnictwo wojskowe
i lotnictwo s∏u˝b porzàdku publicznego, wówczas Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i zasady wspólnej bezpiecznej
eksploatacji tych lotnisk.
Rozdzia∏ 3
Ratownictwo i ochrona przeciwpo˝arowa lotnisk
Art. 84. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem jest obowiàzany
zorganizowaç i utrzymywaç system ratownictwa
i ochrony przeciwpo˝arowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa.
2. Zarzàdzajàcy
w szczególnoÊci:

lotniskiem

obowiàzany

jest

Poz. 1112

Art. 85. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych:
1) wymagania dotyczàce przygotowania lotniska do
sytuacji zagro˝enia oraz planu dzia∏ania w sytuacji
zagro˝enia, uwzgl´dniajàc klasyfikacj´ lotnisk
przyj´tà dla celów ratowniczo-gaÊniczych,
2) zakres obowiàzków podmiotów, o których mowa
w art. 84 ust. 6, z uwzgl´dnieniem zadaƒ tych jednostek okreÊlonych odr´bnymi przepisami oraz zadaƒ
zarzàdzajàcego lotniskiem w zakresie koordynacji,
3) warunki i program szkolenia lotniskowych s∏u˝b ratowniczo-gaÊniczych, o których mowa w art. 84
ust. 2 pkt 2, uwzgl´dniajàc klasyfikacj´ lotnisk
przyj´tà dla celów ratowniczo-gaÊniczych.

1) opracowaç plan dzia∏ania w sytuacjach zagro˝enia,

Rozdzia∏ 4

2) opracowaç instrukcj´ bezpieczeƒstwa po˝arowego
dla lotniska, zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi, oraz okreÊliç w niej sposoby post´powania
w przypadku powstania po˝aru lub innego miejscowego zagro˝enia, uzgodnionà z w∏aÊciwym terenowo komendantem Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

Otoczenie lotniska i lotnicze urzàdzenia naziemne

3) zorganizowaç i zapewniç funkcjonowanie s∏u˝by
ratowniczo-gaÊniczej, wyposa˝onej w sprz´t specjalistyczny,
4) utrzymywaç niezb´dne Êrodki ratownicze i przeciwpo˝arowe.
3. Lotniskowa s∏u˝ba ratowniczo-gaÊnicza jest jednostkà ochrony przeciwpo˝arowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 113, poz. 1207 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984).

Art. 86. 1. Do lotniczych urzàdzeƒ naziemnych nale˝à obiekty i urzàdzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obs∏ugi ruchu lotniczego.
2. Zarzàdzajàcemu lotniskiem u˝ytku publicznego
oraz paƒstwowemu organowi zarzàdzania ruchem lotniczym przys∏uguje prawo zak∏adania lotniczych urzàdzeƒ naziemnych na nieruchomoÊciach sàsiadujàcych
z lotniskiem oraz prawo dost´pu do nich.
3. Zak∏adanie oraz utrzymywanie lotniczych urzàdzeƒ naziemnych jest celem publicznym w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
4. Do odszkodowania za ograniczenia w∏asnoÊci
wynikajàce z wykorzystania uprawnieƒ okreÊlonych
w ust. 2 oraz do okolicznoÊci i trybu wyw∏aszczenia nieruchomoÊci stosuje si´ przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami.

4. Pracownicy zatrudnieni w lotniskowej s∏u˝bie ratowniczo-gaÊniczej powinni spe∏niaç wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz warunków fizycznych i psychicznych okreÊlone w odr´bnych przepisach.

5. Przepisy ust. 2—4 majà odpowiednie zastosowanie do lotniczych urzàdzeƒ naziemnych zak∏adanych
przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym, tak˝e na nieruchomoÊciach znajdujàcych si´ poza sàsiedztwem lotnisk.

5. Pracownicy zatrudnieni w lotniskowej s∏u˝bie ratowniczo-gaÊniczej podlegajà specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzanemu na koszt zarzàdzajàcego lotniskiem.

6. Zarzàdzajàcy lotniskiem u˝ytku publicznego oraz
paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym obowiàzani sà utrzymywaç lotnicze urzàdzenia naziemne
w pe∏nej sprawnoÊci technicznej oraz u˝ywaç ich zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jednostki systemu ochrony zdrowia, organy administracji publicznej, jednostki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i inne s∏u˝by publiczne wspó∏dzia∏ajà w przygotowywaniu i realizacji planów, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, i podlegajà w tym zakresie koordynacji
zarzàdzajàcego lotniskiem.
7. Plan, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w szczególnoÊci okreÊla zasady koordynacji dzia∏aƒ s∏u˝b, o których mowa w ust. 6.

Art. 87. 1. Obiekty budowlane i obiekty naturalne
w otoczeniu lotniska nie mogà stanowiç zagro˝enia dla
startujàcych i làdujàcych statków powietrznych.
2. Obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiàce zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa ruchu statków powietrznych, zwane dalej „przeszkodami lotniczymi”,
powinny byç niezw∏ocznie zg∏oszone Prezesowi Urz´du i oznakowane.
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3. Obowiàzek oznakowania i zg∏oszenia przeszkód
lotniczych obcià˝a posiadacza nieruchomoÊci, na której taka przeszkoda si´ znajduje, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Je˝eli obiekt budowlany lub obiekt naturalny sta∏
si´ przeszkodà lotniczà w wyniku budowy lub rozbudowy lotniska, oznakowanie wykonuje si´ na koszt zarzàdzajàcego lotniskiem.
5. Prezes Urz´du uzgadnia decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczàce obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu. Przepis
ten dotyczy w szczególnoÊci obszarów ograniczeƒ zabudowy, a tak˝e terenów przeznaczonych pod budow´
lotniska lub jego rozbudow´ w miejscowych planach
zagospodarowania terenu.
6. Zabrania si´ w otoczeniu lotniska, czyli w odleg∏oÊci do 5 km od jego granicy:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych,
które mogà stanowiç êród∏o ˝erowania ptaków,
2) hodowania ptaków mogàcych stanowiç zagro˝enie
dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania si´ sadzenia i uprawy drzew i krzewów
na nieruchomoÊciach znajdujàcych si´ w rejonach podejÊç do làdowania, mogàcych stanowiç przeszkody
lotnicze; obowiàzek i koszt usuni´cia tych drzew i krzewów obcià˝a w∏aÊciciela lub inny podmiot w∏adajàcy
nieruchomoÊcià.
Art. 88. 1. Prezes Urz´du prowadzi rejestr lotniczych urzàdzeƒ naziemnych u˝ywanych dla potrzeb
lotnictwa cywilnego, zwany dalej „rejestrem urzàdzeƒ
naziemnych”.
2. Rejestr urzàdzeƒ naziemnych jest jawny. Dokumenty stanowiàce podstaw´ do dokonania wpisu w rejestrze pozostajà poufne.
3. Wpisowi do rejestru urzàdzeƒ naziemnych podlegajà nast´pujàce lotnicze sta∏e urzàdzenia naziemne,
je˝eli majà byç u˝ywane d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy:
1) urzàdzenia radiokomunikacyjne,
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2) wspó∏rz´dne geograficzne anteny promieniujàcej
urzàdzenia,
3) charakterystyk´ technicznà urzàdzenia,
4) odpis zezwolenia w∏aÊciwego organu administracji
telekomunikacyjnej na zak∏adanie i u˝ywanie urzàdzenia radiokomunikacyjnego, je˝eli takie zezwolenie jest wymagane.
6. Na dowód wpisania lotniczego urzàdzenia naziemnego do rejestru urzàdzeƒ naziemnych Prezes
Urz´du wydaje zaÊwiadczenie.
7. Prezes Urz´du odmawia wpisania urzàdzenia
naziemnego do rejestru urzàdzeƒ naziemnych, je˝eli
wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ, o których mowa
w ust. 5, za∏àczone do wniosku dokumenty sà niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym albo
urzàdzenie naziemne nie odpowiada warunkom technicznym okreÊlonym w tych dokumentach lub w warunkach technicznych ustalonych na podstawie
art. 92 pkt 2.
8. O wpisie i o odmowie wpisania urzàdzenia naziemnego do rejestru urzàdzeƒ naziemnych oraz o jego wykreÊleniu z rejestru rozstrzyga Prezes Urz´du
w drodze decyzji administracyjnej.
9. Lotnicze urzàdzenie naziemne mo˝e byç u˝ywane dla potrzeb ruchu lotniczego, je˝eli posiada zezwolenie na eksploatacj´ oraz zaÊwiadczenie o wpisie tego
urzàdzenia do rejestru urzàdzeƒ naziemnych.
Art. 89. 1. Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr wojskowych lotniczych urzàdzeƒ naziemnych.
2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru wojskowych
lotniczych urzàdzeƒ naziemnych, tryb dokonywania
wpisu i wykreÊleƒ tych urzàdzeƒ z rejestru oraz wzór tego rejestru.
Art. 90. 1. Zarzàdzajàcy lotniczym urzàdzeniem naziemnym mo˝e dokonaç zmian istotnych cech urzàdzenia naziemnego po uzyskaniu zgody Prezesa Urz´du.
Ka˝da zmiana istotnych cech urzàdzenia naziemnego
podlega wpisowi do rejestru urzàdzeƒ naziemnych.

2) urzàdzenia radiolokacyjne,
3) urzàdzenia radionawigacyjne,
4) wzrokowe pomoce nawigacyjne,

2. Do zmian cech urzàdzenia naziemnego, o których
mowa w ust. 1, przepisy art. 61 ust. 2 i 3 oraz art. 62 stosuje si´ odpowiednio.

5) automatyczne systemy pomiarowe parametrów
meteorologicznych.

Art. 91. Prezes Urz´du mo˝e w drodze decyzji administracyjnej wykreÊliç lotnicze urzàdzenie naziemne
z rejestru urzàdzeƒ naziemnych:

4. Wpisanie urzàdzenia naziemnego do rejestru
urzàdzeƒ naziemnych nast´puje na wniosek zak∏adajàcego urzàdzenie naziemne.

1) na wniosek zarzàdzajàcego lotniczym urzàdzeniem
naziemnym,

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawca jest obowiàzany do∏àczyç w szczególnoÊci:

2) je˝eli urzàdzenie nie spe∏nia wymagaƒ technicznych lub eksploatacyjnych, okreÊlonych na podstawie art. 92 pkt 2,

1) informacj´ o rodzaju urzàdzenia i celu, w jakim ma
byç stosowane,

3) je˝eli trwale zaprzestano eksploatacji lotniczego
urzàdzenia naziemnego.
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Art. 92. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych:
1) zasady klasyfikacji lotniczych urzàdzeƒ naziemnych,
2) warunki techniczne, jakie powinny spe∏niaç lotnicze
urzàdzenia naziemne oraz warunki ich eksploatacji,
3) szczegó∏owe zasady i tryb prowadzenia rejestru
urzàdzeƒ naziemnych z uwzgl´dnieniem wymagaƒ
dotyczàcych dokumentacji rejestrowej,

Poz. 1112

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady prowadzenia ewidencji làdowisk, tryb zg∏aszania làdowisk do
ewidencji, wzór ewidencji oraz szczegó∏owe zasady
dopuszczania làdowisk do u˝ytkowania majàce na
wzgl´dzie bezpieczeƒstwo ruchu lotniczego.
DZIA¸ V
Personel lotniczy
Rozdzia∏ 1
Kwalifikacje personelu

4) warunki, jakie powinny spe∏niaç obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze wzgl´du
na bezpieczeƒstwo ruchu statków powietrznych,
5) sposób zg∏aszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, o których mowa w art. 87 ust. 2, uwzgl´dniajàc:
a) uk∏ad wspó∏rz´dnych Âwiatowego Systemu
Geograficznego (WGS 84),
b) zapewnienie bezpieczeƒstwa ruchu statków powietrznych,
c) jednoznacznoÊç i czytelnoÊç oznakowania dla
cz∏onków za∏óg statków powietrznych.
Rozdzia∏ 5
Làdowiska i inne miejsca startów i làdowaƒ
Art. 93. 1. Statki powietrzne mogà làdowaç i startowaç na làdowiskach i w innych miejscach poza lotniskami wpisanymi do rejestru lotnisk, w przypadkach:
1) przymusowego làdowania,
2) ratowania ˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo udzia∏u
w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych,
3) uzasadnionych potrzebami szkolenia lub treningu,
4) uzasadnionych potrzebami us∏ug lotniczych,
5) je˝eli pozwalajà na to przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 4.

Art. 94. 1. Do wykonywania lotów i innych czynnoÊci lotniczych sà uprawnieni wy∏àcznie cz∏onkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczàce w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e).
2. Cz∏onkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada wa˝nà licencj´ lub Êwiadectwo kwalifikacji
i jest wpisana do paƒstwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odr´bnymi przepisami.
3. Licencja jest Êwiadectwem stwierdzajàcym posiadanie okreÊlonych kwalifikacji oraz dowodem upowa˝nienia do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci lotniczych. Przepisy niniejszej ustawy w odniesieniu do licencji stosuje si´ odpowiednio do Êwiadectw kwalifikacji, z zastrze˝eniem art. 95.
4. Licencje wydaje si´ odr´bnie dla ka˝dego rodzaju specjalnoÊci cz∏onków personelu lotniczego.
5. Licencjà, o której mowa w ust. 2, jest licencja wydana przez Prezesa Urz´du lub licencja wydana przez
w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa i uznana przez Prezesa Urz´du.
6. Licencje sà wymagane dla nast´pujàcych specjalnoÊci personelu lotniczego:
1) personel wchodzàcy w sk∏ad za∏óg statków powietrznych:
a) pilot samolotowy turystyczny,

2. Rozpocz´cie u˝ytkowania làdowiska mo˝e nastàpiç po jego zg∏oszeniu przez u˝ytkownika do ewidencji
prowadzonej przez Prezesa Urz´du oraz po wykazaniu
przez u˝ytkownika i potwierdzeniu przez Prezesa Urz´du, ˝e làdowisko odpowiada w∏aÊciwym wymaganiom.
3. Do làdowisk stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce lotnisk z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, wy∏àczyç zastosowanie przepisów dotyczàcych lotnisk w stosunku do làdowisk,
okreÊlajàc jednoczeÊnie wymagania, jakie powinny
spe∏niaç làdowiska ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo ruchu lotniczego i ochron´ Êrodowiska.

b) pilot samolotowy zawodowy,
c) pilot samolotowy liniowy,
d) pilot Êmig∏owcowy turystyczny,
e) pilot Êmig∏owcowy zawodowy,
f) pilot Êmig∏owcowy liniowy,
g) pilot wiatrakowcowy turystyczny,
h) pilot wiatrakowcowy zawodowy,
i) pilot sterowcowy liniowy,
j) pilot sterowcowy zawodowy,
k) pilot balonu wolnego,

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8278 —

l) pilot szybowcowy,
m) nawigator lotniczy,
n) mechanik pok∏adowy,
o) radiooperator pok∏adowy,
2) skoczek spadochronowy zawodowy,
3) mechanik poÊwiadczenia obs∏ugi statku powietrznego,
4) kontroler ruchu lotniczego,
5) dyspozytor lotniczy,
6) informator s∏u˝by informacji powietrznej.
7. W licencji mogà byç wpisane dodatkowe uprawnienia w zakresie wykonywanych czynnoÊci.
8. W odniesieniu do niewymienionych w ust. 6 specjalnoÊci personelu lotniczego wykonujàcego czynnoÊci w sk∏adzie za∏óg statków powietrznych lub inne
czynnoÊci lotnicze minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, o którym mowa
w art. 104, wprowadziç wymóg posiadania licencji lub
Êwiadectwa kwalifikacji, z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwych przepisów mi´dzynarodowych, o ile jest to uzasadnione wzgl´dami bezpieczeƒstwa lotnictwa.
9. W odniesieniu do personelu lotniczego wykonujàcego czynnoÊci lotnicze, w zwiàzku z u˝ywaniem statków powietrznych obj´tych przepisami art. 33 ust. 2
pkt 1—3, minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 104,
wprowadziç zamiast wymogu licencji wymóg posiadania Êwiadectwa kwalifikacji.
Art. 95. 1. Âwiadectwem kwalifikacji jest dokument
stwierdzajàcy posiadanie okreÊlonych kwalifikacji
i upowa˝niajàcy do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci lotniczych.
2. Âwiadectwa kwalifikacji wydawane sà dla nast´pujàcych specjalnoÊci personelu lotniczego:
1) pilot lotni,
2) pilot paralotni,
3) pilot motolotni,
4) pilot statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej do 495 kg,
5) pilot-operator modelu latajàcego,
6) skoczek spadochronowy.
3. Aby uzyskaç Êwiadectwo kwalifikacji cz∏onka personelu lotniczego, osoba ubiegajàca si´ o nie musi
spe∏niaç nast´pujàce wymagania dla poszczególnych
specjalnoÊci w zakresie wieku i wykszta∏cenia:
1) pilot lotni — ukoƒczone 15 lat, wykszta∏cenie co
najmniej gimnazjalne albo równorz´dne oraz zgoda opiekunów prawnych,
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2) pilot motolotni — ukoƒczone 15 lat, wykszta∏cenie
co najmniej gimnazjalne albo równorz´dne oraz
zgoda opiekunów prawnych,
3) pilot paralotni — ukoƒczone 16 lat, posiadanie co
najmniej podstawowego wykszta∏cenia oraz zgoda
opiekunów prawnych,
4) pilot statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej do 495 kg — ukoƒczone 16 lat, wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne albo równorz´dne
oraz zgoda opiekunów prawnych,
5) skoczek spadochronowy — ukoƒczone 18 lat, posiadanie co najmniej podstawowego wykszta∏cenia,
6) pilot-operator modelu latajàcego — ukoƒczone 16
lat, posiadanie co najmniej podstawowego wykszta∏cenia oraz zgoda opiekunów prawnych.
4. Âwiadectwa kwalifikacji wydawane sà przez Prezesa Urz´du.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla poszczególnych
rodzajów Êwiadectw kwalifikacji, wymagania w zakresie sprawnoÊci psychicznej i fizycznej osób ubiegajàcych si´ o Êwiadectwo kwalifikacji lub posiadajàcych
Êwiadectwo kwalifikacji, majàc na uwadze wymagania
wynikajàce z przepisów mi´dzynarodowych i specyfiki
uprawnieƒ zwiàzanych z danym Êwiadectwem kwalifikacji.
Art. 96. 1. Licencja mo˝e byç udzielona osobie, która ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych,
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie przest´pstwa,
4) spe∏nia wymogi w zakresie wieku i wykszta∏cenia,
5) odpowiada wymaganiom w zakresie sprawnoÊci
psychicznej i fizycznej, okreÊlonym na podstawie
art. 104 ust. 2, potwierdzonym orzeczeniem o braku
przeciwwskazaƒ do wykonywania funkcji cz∏onka
personelu lotniczego, o którym mowa w art. 110,
6) spe∏nia wymagania i warunki okreÊlone na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 dotyczàce ukoƒczenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiej´tnoÊci, potwierdzone zdaniem egzaminu paƒstwowego, o którym mowa
w art. 99 ust. 1.
2. Aby uzyskaç licencj´ cz∏onka personelu lotniczego, osoba ubiegajàca si´ o nià musi spe∏niaç nast´pujàce wymagania dla poszczególnych specjalnoÊci w zakresie wieku i wykszta∏cenia:
1) pilot szybowcowy — ukoƒczone 16 lat oraz wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne albo równo-
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rz´dne, a je˝eli z licencji wynika uprawnienie do
wykonywania zawodowego czynnoÊci pilota —
ukoƒczone 18 lat oraz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
2) pilot turystyczny, bez wzgl´du na kategori´ statku
powietrznego, którego dotyczy licencja — ukoƒczone 17 lat oraz wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne albo równorz´dne,
3) pilot zawodowy, bez wzgl´du na kategori´ statku
powietrznego, którego dotyczy licencja — ukoƒczone 18 lat oraz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
4) pilot liniowy, bez wzgl´du na kategori´ statku powietrznego, którego dotyczy licencja — ukoƒczone
21 lat oraz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
5) pilot balonu wolnego — ukoƒczone 17 lat oraz wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne albo równorz´dne, a je˝eli z jego licencji wynika uprawnienie
do wykonywania zawodowego czynnoÊci pilota —
ukoƒczone 18 lat oraz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
6) mechanik poÊwiadczenia obs∏ugi statku powietrznego — ukoƒczone 18 albo 21 lat, w zale˝noÊci od
dodatkowych uprawnieƒ, o których mowa w art. 94
ust. 7, oraz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie,
7) pozosta∏e specjalnoÊci cz∏onków personelu lotniczego — ukoƒczone 18 lat oraz co najmniej Êrednie
wykszta∏cenie, z wyjàtkiem osób, o których mowa
w art. 94 ust. 9, dla których wymagania mogà byç
obni˝one do ukoƒczenia 16 lat i wykszta∏cenia podstawowego.
3. Prezes Urz´du wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia
uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca
i zmienia licencje w drodze decyzji administracyjnych.
4. Prezes Urz´du mo˝e upowa˝niç pracowników
Urz´du do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 3.
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a) czynnoÊci lotniczych nieobj´tych jego licencjà
lub Êwiadectwem kwalifikacji,
b) czynnoÊci lotniczych niezgodnie z warunkami
okreÊlonymi w licencji lub w Êwiadectwach
kwalifikacji.
2. Zakazy okreÊlone w ust. 1 nie dotyczà szkolenia
lotniczego prowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e).
Art. 98. 1. Licencj´ wydaje si´ po sprawdzeniu, czy
kandydat spe∏nia okreÊlone prawem wymagania.
2. Wa˝noÊç licencji jest uzale˝niona od wyniku
okresowego sprawdzenia sprawnoÊci psychicznej i fizycznej cz∏onka personelu lotniczego, stwierdzonej
w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie
wa˝noÊci licencji wiadomoÊci i umiej´tnoÊci nie mniejszych ni˝ wymagane do uzyskania licencji i dodatkowych uprawnieƒ.
Art. 99. 1. Warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu paƒstwowego sk∏adajàcego si´
z cz´Êci teoretycznej i praktycznej, z∏o˝onego przed komisjà egzaminacyjnà.
2. Prezes Urz´du powo∏uje cz∏onków komisji egzaminacyjnej spoÊród osób wyró˝niajàcych si´ odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzà i doÊwiadczeniem
w zakresie lotnictwa.
3. Cz∏onkowie komisji sà powo∏ywani na okres
3 lat.
4. Prezes Urz´du mo˝e odwo∏aç cz∏onka komisji,
o której mowa w ust. 2, przed up∏ywem 3 lat w przypadku:
1) utraty wymaganych kwalifikacji,
2) ra˝àcego naruszenia obowiàzków,
3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie
przest´pstwa.
5. Egzamin podlega op∏acie lotniczej.

5. Licencja wydana lub potwierdzona przez w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa mo˝e byç w Rzeczypospolitej Polskiej uznana za wa˝nà na równi z licencjà polskà:
1) je˝eli wynika to z umowy mi´dzynarodowej,
2) w innych przypadkach, je˝eli wymagania stawiane
przy jej wydaniu nie by∏y ∏agodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych:
1) szczegó∏owe wymagania w zakresie kwalifikacji,
wiedzy i doÊwiadczenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej,
2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów.

6. Zawieszenie licencji i wynikajàcych z niej uprawnieƒ lub niektórych wynikajàcych z niej uprawnieƒ ma
charakter okresowy.
Art. 97. 1. Zabrania si´:
1) wykonywania czynnoÊci lotniczych przez osob´
nieposiadajàcà licencji lub Êwiadectwa kwalifikacji,
2) wykonywania przez cz∏onka personelu lotniczego:

Art. 100. 1. Licencj´ lub wynikajàce z niej niektóre
uprawnienia mo˝na cofnàç albo zawiesiç w przypadku
stwierdzenia, ˝e cz∏onek personelu lotniczego:
1) przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone w art. 96 ust. 1
i 2,
2) utraci∏ kwalifikacje do wykonywania okreÊlonych
czynnoÊci lotniczych,
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3) wykonujàc czynnoÊci lotnicze, do których uprawnia
go licencja, zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu lotniczego.
2. W przypadku badania prowadzonego przez Komisj´ lub uprawnione organy paƒstwowe, w celu
stwierdzenia czy zaistnia∏y przyczyny okreÊlone
w ust. 1 pkt 1—3, na czas prowadzenia dochodzenia
Prezes Urz´du mo˝e licencj´ zawiesiç oraz zatrzymaç.
Art. 101. 1. Posiadacz licencji pilota zawodowego
i liniowego, który ukoƒczy∏ 60 lat, nie mo˝e wykonywaç
czynnoÊci pilota w mi´dzynarodowych przewozach
lotniczych, chyba ˝e pe∏ni on funkcj´ cz∏onka za∏ogi
wieloosobowej oraz jest jedynym cz∏onkiem za∏ogi,
który ukoƒczy∏ 60 lat.
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3) szczegó∏owe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji, dotyczàce kwalifikacji lotniczych
w zakresie wiedzy, umiej´tnoÊci i praktyki,
4) szczegó∏owe zasady:
a) wydawania, cofania, ograniczania, zawieszania
i przywracania licencji oraz wynikajàcych z nich
uprawnieƒ,
b) uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcej licencji personelu lotniczego wydanej przez w∏aÊciwy organ
obcego paƒstwa,
c) uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,
d) prowadzenia rejestru personelu lotniczego,

2. Posiadacz licencji pilota, o których mowa
w ust. 1, który ukoƒczy∏ 65 lat, nie mo˝e wykonywaç
czynnoÊci pilota na statku powietrznym u˝ywanym
w przewozach lotniczych.
3. Posiadacz licencji kontrolera ruchu lotniczego,
który ukoƒczy∏ 60 lat, nie mo˝e wykonywaç czynnoÊci
kontrolera ruchu lotniczego.
Art. 102. Prezes Urz´du prowadzi rejestr personelu
lotniczego.
Art. 103. 1. Czas pracy cz∏onków za∏óg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego nie mo˝e przekraczaç 8 godzin na dob´ i przeci´tnie 40 godzin
na tydzieƒ w przyj´tym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczajàcym 3 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W stosunku do cz∏onków za∏óg statków powietrznych mogà byç stosowane rozk∏ady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przed∏u˝enie wymiaru
czasu pracy do 18 godzin na dob´ w locie d∏ugodystansowym. W tych rozk∏adach czas pracy nie mo˝e
przekroczyç przeci´tnie 40 godzin na tydzieƒ w przyj´tym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczajàcym
3 miesi´cy.
3. Praca w granicach przed∏u˝onego dobowego
wymiaru czasu pracy i przeci´tnie 40 godzin na tydzieƒ
w przyj´tym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
rozliczania czasu pracy personelu lotniczego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc przerwy w pracy i wypoczynek tego personelu oraz warunki wykonywania
przez niego czynnoÊci.
Art. 104. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc przepisy mi´dzynarodowe oraz majàc
na uwadze zapewnienie bezpieczeƒstwa lotów, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory licencji w∏aÊciwe dla specjalnoÊci lotniczych,
2) uprawnienia przyznawane i wpisane do licencji,

e) prowadzenia szkolenia lotniczego,
5) szczegó∏owe warunki wykonywania uprawnieƒ wynikajàcych z licencji.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla poszczególnych
rodzajów licencji personelu lotniczego, wymagania
w zakresie sprawnoÊci psychicznej i fizycznej osób
ubiegajàcych si´ o licencje albo posiadajàcych licencje
personelu lotniczego, majàc na uwadze wymagania
wynikajàce z przepisów mi´dzynarodowych i specyfiki
uprawnieƒ zwiàzanych z danà licencjà.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, na jakich cudzoziemcy mogà byç dopuszczani do
szkolenia lotniczego i uzyskiwaç licencje w Rzeczypospolitej Polskiej, majàc na uwadze zapewnienie bezpieczeƒstwa lotów w lotnictwie cywilnym oraz zgodnoÊç
z przepisami mi´dzynarodowymi.
Rozdzia∏ 2
Badania lotniczo-lekarskie
Art. 105. 1. SprawnoÊç psychicznà i fizycznà cz∏onka oraz kandydata na cz∏onka personelu lotniczego
sprawdza si´ w trakcie badaƒ lotniczo-lekarskich.
2. Cz∏onek personelu lotniczego nie mo˝e wykonywaç lotów lub innych czynnoÊci lotniczych w przypadku
utraty wymaganej sprawnoÊci psychicznej i fizycznej.
3. Cz∏onek personelu lotniczego, który jest Êwiadomy utraty sprawnoÊci fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swojej funkcji, zobowiàzany
jest do natychmiastowego poddania si´ badaniom lotniczo-lekarskim.
4. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzane sà
odp∏atnie.
Art. 106. 1. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzajà i wydajà orzeczenia o istnieniu lub braku przeciw-
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wskazaƒ zdrowotnych do wykonywania funkcji cz∏onka personelu lotniczego:
1) centra medycyny lotniczej, których wykaz znajduje
si´ w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 112
ust. 1 pkt 7,
2) lekarze orzecznicy.
2. W imieniu centrum medycyny lotniczej badania
lotniczo-lekarskie przeprowadza i wydaje orzeczenie
komisja lekarska centrum medycyny lotniczej z∏o˝ona
z lekarzy orzeczników oraz specjalistów z zakresu medycyny transportu lub medycyny lotniczej.
3. Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnego Lekarza
w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4. W przypadkach szczególnych prawo z∏o˝enia odwo∏ania od orzeczenia, o którym mowa w ust. 3, przys∏uguje tak˝e Prezesowi Urz´du.
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czego oraz cz∏onków personelu lotniczego wy∏àcznie
na potrzeby wykonywanych badaƒ oraz prowadzonych post´powaƒ.
3. Regulamin dzia∏ania Naczelnego Lekarza ustala
Prezes Urz´du.
Art. 108. 1. Lekarzem orzecznikiem mo˝e zostaç lekarz, który ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce wymagania:
1) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
2) jest specjalistà z zakresu medycyny lotniczej lub
medycyny transportu,
3) odby∏ szkolenie dla kandydatów na lekarzy orzeczników i z∏o˝y∏ egzamin,
4) z∏o˝y∏ wniosek do Naczelnego Lekarza o wpisanie
go na list´ lekarzy orzeczników.
2. Wpis na list´ lekarzy orzeczników dokonywany
jest na okres 3 lat.
3. Do obowiàzków lekarza orzecznika nale˝y:

5. Naczelny Lekarz, w celu zbadania zasadnoÊci odwo∏ania, o którym mowa w ust. 3, powo∏uje komisj´,
w sk∏ad której wchodzà lekarze specjaliÊci w szczególnoÊci z zakresu medycyny lotniczej. Komisja ta sk∏ada
Naczelnemu Lekarzowi sprawozdanie z dokonanych
ustaleƒ; Naczelny Lekarz nie jest zwiàzany opinià komisji.

1) przeprowadzanie badaƒ lotniczo-lekarskich i orzekanie o istnieniu lub braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania funkcji cz∏onka personelu lotniczego,

6. W sk∏ad Komisji, o której mowa w ust. 5, nie mogà wchodziç lekarze specjaliÊci bioràcy udzia∏ w badaniach, na podstawie których wydano zaskar˝one orzeczenie.

3) udost´pnianie dokumentacji medycznej na ka˝de
˝àdanie Naczelnego Lekarza.

7. Rejestr lekarzy specjalistów, o których mowa
w ust. 5, prowadzi Prezes Urz´du.
Art. 107. 1. Do zadaƒ Naczelnego Lekarza nale˝y:
1) pe∏nienie funkcji odwo∏awczych od orzeczeƒ wydawanych przez centra medycyny lotniczej oraz lekarzy orzeczników,
2) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià centrów
medycyny lotniczej oraz lekarzy orzeczników,
3) wnioskowanie do Prezesa Urz´du o wpisanie zak∏adów opieki zdrowotnej spe∏niajàcych wymagania,
o których mowa w art. 109 ust. 1, na list´ centrów
medycyny lotniczej i skreÊlenie z niej,
4) wnioskowanie do Prezesa Urz´du o wpisanie lekarzy spe∏niajàcych wymagania, o których mowa
w art. 108 ust. 1, na list´ lekarzy orzeczników albo
skreÊlenie z niej,
5) dokonywanie corocznej oceny dzia∏alnoÊci podmiotów, o których mowa w art. 106 ust. 1,
6) zatwierdzanie i wdra˝anie programu szkolenia dla
kandydatów na lekarzy orzeczników.
2. Naczelny Lekarz ma prawo przetwarzaç dane
medyczne kandydatów na cz∏onków personelu lotni-

2) udost´pnianie wyników badaƒ uprawnionym organom oraz zainteresowanemu na ka˝de ˝àdanie,

4. Lekarze orzecznicy majà prawo przetwarzaç dane medyczne kandydatów na cz∏onków personelu lotniczego oraz cz∏onków personelu lotniczego wy∏àcznie
na potrzeby wykonywanych badaƒ oraz prowadzonych post´powaƒ.
5. Wpisanie lekarza na list´ lekarzy orzeczników lub
skreÊlenie go z tej listy nast´puje na podstawie decyzji
Prezesa Urz´du, wydanej na wniosek Naczelnego Lekarza lub zainteresowanego lekarza, o której zainteresowany lekarz zostaje poinformowany w drodze pisemnego powiadomienia.
6. Naczelny Lekarz wnioskuje o skreÊlenie lekarza
z listy lekarzy orzeczników w razie:
1) ujemnej corocznej oceny dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 107 ust. 1 pkt 5, potwierdzonej ponownà
ujemnà ocenà, która nie mo˝e byç dokonana wczeÊniej ni˝ po up∏ywie szeÊciu miesi´cy,
2) utraty bàdê zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza,
3) ograniczenia go w wykonywaniu czynnoÊci medycznych, zwiàzanego z orzekaniem,
4) up∏ywu terminu, na jaki zosta∏ dokonany wpis na
list´,
5) ukoƒczenia 65 lat.
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7. Prezes Urz´du prowadzi list´ lekarzy orzeczników.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wpisywania lekarzy na list´ lekarzy orzeczników oraz skreÊlania z niej,
z uwzgl´dnieniem wzoru listy lekarzy orzeczników.
Art. 109. 1. Na list´ centrów medycyny lotniczej
mo˝e zostaç wpisany podmiot (zak∏ad opieki zdrowotnej), który spe∏nia nast´pujàce wymagania:
1) jest wpisany do w∏aÊciwego rejestru zak∏adów
opieki zdrowotnej,
2) zatrudnia lekarzy orzeczników oraz specjalistów
z zakresu medycyny lotniczej lub medycyny transportu,
3) zajmuje si´ w szczególnoÊci problemami klinicznej
medycyny lotniczej i dziedzinami pokrewnymi.
2. Wpis na list´ dokonywany jest na wniosek zainteresowanego podmiotu na okres 3 lat.
3. Do obowiàzków centrum medycyny lotniczej nale˝y:
1) przeprowadzanie badaƒ lotniczo-lekarskich i orzekanie o istnieniu lub braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania funkcji cz∏onka personelu lotniczego,
2) udost´pnianie wyników badaƒ uprawnionym organom oraz zainteresowanemu na ka˝de ˝àdanie,
3) udost´pnianie dokumentacji medycznej na ka˝de
˝àdanie Naczelnego Lekarza.
4. Centra medycyny lotniczej majà prawo przetwarzaç dane medyczne kandydatów na cz∏onków personelu lotniczego oraz cz∏onków personelu lotniczego
wy∏àcznie na potrzeby wykonywanych badaƒ oraz prowadzonych post´powaƒ.
5. Wpisanie na list´ lub skreÊlenie z niej centrum
medycyny lotniczej nast´puje na podstawie decyzji
Prezesa Urz´du wydanej na wniosek Naczelnego Lekarza lub zainteresowanego podmiotu.
6. Naczelny Lekarz wnioskuje o skreÊlenie centrum
medycyny lotniczej z listy w razie:
1) ujemnej corocznej oceny dzia∏alnoÊci potwierdzonej ponownà ujemnà ocenà, która nie mo˝e byç
dokonana wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od
ostatniej oceny,
2) niespe∏niania wymogów, o których mowa w ust. 1,
3) up∏ywu terminu, na jaki zosta∏ dokonany wpis na list´,
4) z∏o˝enia wniosku przez zainteresowany podmiot.
7. Prezes Urz´du prowadzi list´ centrów medycyny
lotniczej.
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8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wpisywania
centrów medycyny lotniczej na list´ oraz skreÊlania
z niej, z uwzgl´dnieniem potrzeb lotnictwa cywilnego
w tym zakresie.
Art. 110. Posiadanie orzeczenia o braku przeciwwskazaƒ do wykonywania funkcji cz∏onka personelu
lotniczego jest jednym z niezb´dnych warunków wydania decyzji o wydaniu lub przed∏u˝eniu wa˝noÊci licencji cz∏onka personelu lotniczego.
Art. 111. Naczelny Lekarz przedstawia corocznie
sprawozdanie ze swej dzia∏alnoÊci Prezesowi Urz´du,
który nast´pnie przedstawia to sprawozdanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu oraz ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
Art. 112. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady, warunki i tryb przeprowadzania badaƒ lotniczo-lekarskich kandydatów na
cz∏onków personelu lotniczego i cz∏onków personelu lotniczego,
2) warunki i tryb:
a) wydawania i przechowywania orzeczeƒ lekarskich stwierdzajàcych istnienie lub brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania funkcji
cz∏onka personelu lotniczego,
b) kontroli przeprowadzania badaƒ lotniczo-lekarskich i orzekania,
c) kontroli dokumentowania badaƒ lotniczo-lekarskich,
3) cz´stotliwoÊç badaƒ lotniczo-lekarskich,
4) dodatkowe wymagania
orzeczników,

kwalifikacyjne

lekarzy

5) sposób post´powania z dokumentacjà medycznà
badaƒ lotniczo-lekarskich oraz wzory stosowanych
dokumentów,
6) maksymalne stawki op∏at za badania lotniczo-lekarskie, bioràc pod uwag´ zakres i rodzaj przeprowadzanych badaƒ oraz rodzaj licencji,
7) wykaz centrów medycyny lotniczej uprawnionych,
zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi, do wykonywania badaƒ lotniczo-lekarskich.
2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw transportu
uwzgl´dnia w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia
prawid∏owego i kompleksowego przebiegu badaƒ lotniczo-lekarskich, przy udziale specjalistów z dziedziny
medycyny lotniczej oraz medycyny transportu, a tak˝e
koniecznoÊç posiadania przez cz∏onków personelu lotniczego odpowiedniego stanu zdrowia niezb´dnego
do wykonywania obowiàzków zawodowych.
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Rozdzia∏ 3
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5. Organy Policji i Stra˝y Granicznej sà obowiàzane
do przej´cia osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

Dowódca i za∏oga statku powietrznego
Art. 113. 1. Za∏og´ statku powietrznego stanowià
osoby wyznaczone przez u˝ytkownika statku powietrznego do wykonania okreÊlonych czynnoÊci na statku
powietrznym w czasie lotu.
2. Na statku powietrznym wykonujàcym lot z za∏ogà musi byç wyznaczony dowódca statku powietrznego, zwany dalej „dowódcà”.
3. Je˝eli za∏og´ statku powietrznego stanowi jedna
osoba, pe∏ni ona funkcj´ dowódcy.
Art. 114. 1. Dowódca jest obowiàzany wykonywaç
loty zgodnie z przepisami, w szczególnoÊci zaÊ zapewniç bezpieczeƒstwo statku powietrznego oraz znajdujàcych si´ na jego pok∏adzie osób i rzeczy.
2. Gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeƒstwo, dowódca jest obowiàzany zastosowaç wszelkie
niezb´dne Êrodki w celu ratowania pasa˝erów i za∏ogi.
3. W razie uszkodzenia statku powietrznego lub
przymusowego làdowania dowódca wykonuje w imieniu w∏aÊciciela i u˝ytkownika statku oraz w imieniu w∏aÊcicieli przewo˝onych rzeczy wszelkie czynnoÊci, jakie
uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesów.
Art. 115. 1. W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa lotu oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku na pok∏adzie statku
powietrznego dowódca jest upowa˝niony do:
1) zobowiàzania, w razie koniecznoÊci, innych cz∏onków za∏ogi do wykonywania czynnoÊci nienale˝àcych do ich normalnego zakresu obowiàzków,
2) wydawania poleceƒ wszystkim osobom znajdujàcym si´ na pok∏adzie statku powietrznego.
2. Wszystkie osoby obecne na pok∏adzie statku powietrznego sà obowiàzane wype∏niaç polecenia dowódcy.
3. Dowódca ma prawo decydowaç o:
1) zastosowaniu niezb´dnych Êrodków, ∏àcznie ze
Êrodkami przymusu w stosunku do osób niewykonujàcych jego poleceƒ albo zagra˝ajàcych w inny
sposób bezpieczeƒstwu lotu lub porzàdkowi na pok∏adzie statku powietrznego,
2) zatrzymaniu osoby podejrzanej o pope∏nienie przest´pstwa na statku powietrznym albo osoby zagra˝ajàcej w inny sposób bezpieczeƒstwu lotu lub porzàdkowi na pok∏adzie statku powietrznego, do czasu przekazania jej w∏aÊciwym organom.
4. Cz∏onkowie za∏ogi statku powietrznego mogà
stosowaç wy∏àcznie Êrodki przymusu odpowiadajàce
potrzebom wynikajàcym z istniejàcej sytuacji i niezb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowania wymaganiom bezpieczeƒstwa i porzàdku na pok∏adzie statku
oraz poleceniom i decyzjom dowódcy.

Art. 116. 1. Zabrania si´ cz∏onkom za∏ogi oraz innym osobom wnoszenia i u˝ywania broni palnej, broni gazowej oraz materia∏ów wybuchowych na pok∏ad
statku powietrznego, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie tak˝e do urzàdzeƒ, Êrodków i substancji mogàcych
stanowiç zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa lotu lub pasa˝erów.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do uprawnieƒ
˝o∏nierzy Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Policji, Stra˝y Granicznej oraz Biura
Ochrony Rzàdu podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych.
Art. 117. 1. Dowódca statku powietrznego, który
otrzyma∏ sygna∏ o niebezpieczeƒstwie gro˝àcym innemu statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu,
spostrzeg∏ statek powietrzny lub morski, który uleg∏ wypadkowi lub znalaz∏ si´ w niebezpieczeƒstwie, albo zauwa˝y∏ innà katastrof´ lub kl´sk´ ˝ywio∏owà bàdê zauwa˝y∏ osob´ znajdujàcà si´ na morzu w niebezpieczeƒstwie utraty ˝ycia, obowiàzany jest udzieliç poszkodowanym lub znajdujàcym si´ w niebezpieczeƒstwie
pomocy w zakresie, w jakim mo˝e to uczyniç bez nara˝enia na niebezpieczeƒstwo powierzonego mu statku
powietrznego, pasa˝erów, za∏ogi lub innych osób.
2. Obowiàzek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, ˝e
kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych
warunkach, ni˝ on sam móg∏by jej udzieliç.
Art. 118. Je˝eli w celu opanowania sytuacji zagra˝ajàcej bezpieczeƒstwu statku powietrznego, osobom
lub mieniu znajdujàcym si´ na tym statku, cz∏onek za∏ogi statku powietrznego podjà∏ czynnoÊci naruszajàce
przepisy lotnicze, dowódca statku powietrznego obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç o tym zdarzeniu
w∏aÊciwy organ paƒstwa, którego przepisy uleg∏y naruszeniu. Je˝eli przepisy danego paƒstwa tego wymagajà, dowódca statku powietrznego powinien równie˝
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 10 dni od
wylàdowania statku powietrznego, z∏o˝yç organowi,
który otrzyma∏ zawiadomienie, pisemne sprawozdanie
o zdarzeniu.
DZIA¸ VI
˚egluga powietrzna
Rozdzia∏ 1
Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej
i organizacji ruchu lotniczego
Art. 119. Polska przestrzeƒ powietrzna jest dost´pna na równych prawach dla wszystkich jej u˝ytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych mo˝e byç ograniczona wy∏àcznie na podstawie wyraênego upowa˝nienia Prawa lotniczego,
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przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych,
w tym uchwa∏ organizacji mi´dzynarodowych.

dzielonych cz´Êciach tej przestrzeni cywilne lub wojskowe lotniskowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego lub
w∏aÊciwe organy wojskowe.

2. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym
niezb´dne ze wzgl´du na:

3. Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym
tworzy cywilne lotniskowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego dzia∏ajàce w przestrzeni kontrolowanej.

1) wa˝ny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Zarzàdzajàcy lotniskami tworzà cywilne lotniskowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego dzia∏ajàce w przestrzeni niekontrolowanej przydzielanej danym lotniskom w trybie art. 121 ust. 3 pkt 1.

2) wzgl´dy obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wa˝ny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej,
4) zobowiàzania Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàce
z umów mi´dzynarodowych, w tym zw∏aszcza
z wià˝àcych uchwa∏ Rady Bezpieczeƒstwa ONZ,
przyj´tych na podstawie rozdzia∏u VII Karty Narodów Zjednoczonych.
3. Dost´pnoÊç przestrzeni powietrznej mo˝e byç
czasowo ograniczona ze wzgl´du na obronnoÊç paƒstwa, bezpieczeƒstwo publiczne, ochron´ przyrody
oraz bezpieczeƒstwo ruchu lotniczego, zgodnie z ust. 4.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrami
w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych oraz Êrodowiska,
w drodze rozporzàdzeƒ, z zachowaniem postanowieƒ
umów mi´dzynarodowych:
1) mo˝e wprowadziç zakazy lub ograniczenia lotów
nad obszarem ca∏ego paƒstwa albo jego cz´Êci na
czas d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
2) okreÊli zasady wprowadzania przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym ograniczeƒ lotów w cz´Êci przestrzeni powietrznej, których czas
trwania nie b´dzie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, oraz sposób publikacji tych ograniczeƒ.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç cz´Êciowy lub ca∏kowity zakaz lotów dla statków powietrznych niespe∏niajàcych wymogów ochrony Êrodowiska
w zakresie ochrony przed ha∏asem, majàc na wzgl´dzie
przeciwdzia∏anie oddzia∏ywaniu lotnictwa cywilnego
na Êrodowisko oraz wymagania wynikajàce z przepisów mi´dzynarodowych.
Art. 120. 1. Polskà przestrzeƒ powietrznà dost´pnà
dla ˝eglugi powietrznej dzieli si´ na:
1) przestrzeƒ kontrolowanà, w której zapewniana jest
s∏u˝ba kontroli ruchu lotniczego oraz s∏u˝by alarmowa i informacji powietrznej,
2) przestrzeƒ niekontrolowanà, w której zapewniana
jest s∏u˝ba alarmowa oraz s∏u˝ba informacji powietrznej.
2. W polskiej przestrzeni powietrznej dzia∏a paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym, a w wy-

5. Minister Obrony Narodowej tworzy wojskowe
lotniskowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego dzia∏ajàce
w przestrzeni przydzielonej danemu lotnisku w trybie
art. 121 ust. 3 pkt 1.
6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, organizacj´ i szczegó∏owe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów s∏u˝by
ruchu lotniczego.
Art. 121. 1. Zarzàdzanie ruchem lotniczym jest realizowane przez:
1) zapewnianie odpowiednio do charakteru, nat´˝enia i warunków ruchu lotniczego nast´pujàcych
s∏u˝b ruchu lotniczego:
a) alarmowej — ustanowionej w celu zawiadamiania organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrznych potrzebujàcych pomocy i wspó∏dzia∏ania z tymi organami,
b) kontroli ruchu lotniczego — ustanowionej w celu zapobiegania zderzeniom statków powietrznych podczas lotu, zderzeniom statków powietrznych ze sobà lub z przeszkodami w ruchu
naziemnym oraz usprawniania i utrzymywania
uporzàdkowanego przep∏ywu ruchu lotniczego,
c) informacji powietrznej — ustanowionej w celu
udzielania wskazówek i informacji u˝ytecznych
dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów,
2) zarzàdzanie przestrzenià powietrznà, polegajàce na
przydziale odpowiednich elementów przestrzeni
powietrznej poszczególnym jej u˝ytkownikom,
3) zarzàdzanie przep∏ywem ruchu lotniczego, polegajàce na optymalizacji nat´˝enia tego ruchu.
2. Statkom powietrznym wykonujàcym loty w polskiej przestrzeni powietrznej zapewnia si´ ponadto nast´pujàce s∏u˝by:
1) informacji lotniczej — ustanowionà w celu zbierania i publikowania informacji lub danych lotniczych majàcych zasadnicze znaczenie dla bezpieczeƒstwa i regularnoÊci ˝eglugi powietrznej,
2) meteorologicznà — ustanowionà w celu zapewniania za∏ogom statków powietrznych, organom s∏u˝b
ruchu lotniczego, organom systemu poszukiwania
i ratownictwa oraz innym organom prowadzàcym
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lub obs∏ugujàcym ˝eglug´ powietrznà niezb´dnych danych meteorologicznych,
3) poszukiwania i ratownictwa — ustanowionà w celu
zapewniania pomocy statkom powietrznym w niebezpieczeƒstwie oraz uczestnikom wypadku lotniczego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzgl´dniajàc zasady okreÊlone w ust. 1 oraz art. 119 i 120, ustali,
w drodze rozporzàdzenia:
1) podzia∏ polskiej przestrzeni powietrznej dost´pnej
dla ˝eglugi powietrznej na:
a) przestrzeƒ kontrolowanà,
b) przestrzeƒ niekontrolowanà,
2) szczegó∏owe zasady korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej u˝ytkowników,
3) sposoby wspó∏dzia∏ania paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami s∏u˝b ruchu lotniczego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych powo∏a,
w drodze rozporzàdzenia, wspólny cywilno-wojskowy
organ doradczy odpowiedzialny za kszta∏towanie zasad zarzàdzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich u˝ytkowników oraz ustali zakres
dzia∏ania tego organu, z uwzgl´dnieniem przepisów
mi´dzynarodowych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych ustali,
w drodze rozporzàdzeƒ:
1) szczegó∏owe techniczne przepisy ruchu lotniczego,
2) zasady dzia∏ania s∏u˝b ruchu lotniczego
— z uwzgl´dnieniem postanowieƒ ust. 1—4 oraz
art. 119 i 120 oraz przepisów mi´dzynarodowych.

Poz. 1112

2. Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym
oraz cywilne lotniskowe organy s∏u˝by ruchu lotniczego i w∏aÊciwe organy wojskowe mogà w szczególnoÊci
wezwaç statek powietrzny do wylàdowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceƒ tych organów, je˝eli:
1) statek powietrzny przekroczy∏ granic´ paƒstwowà
bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia,
2) statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub
ograniczeniom, o których mowa w art. 119 ust. 2, 4
i 5,
3) istniejà uzasadnione obawy, aby sàdziç, ˝e statek
powietrzny jest u˝yty do dzia∏aƒ sprzecznych z prawem.
3. Wykonywanie przepisów ust. 1 i 2 nie mo˝e naruszaç bezpieczeƒstwa osób b´dàcych na pok∏adzie
statku powietrznego.
Art. 123. 1. Zabrania si´ wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych i akrobacyjnych nad
osiedlami i innymi skupiskami ludnoÊci. Minister
w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyjàtki od tego zakazu, z uwzgl´dnieniem
bezpieczeƒstwa lotów oraz bezpieczeƒstwa osób zamieszka∏ych lub przebywajàcych w tych osiedlach
i skupiskach.
2. Zabrania si´ dokonywania w czasie lotów zrzutów ze statku powietrznego, z wyjàtkiem zrzutów dokonywanych na potrzeby:
1) ochrony ludnoÊci,
2) ochrony przeciwpo˝arowej,
3) s∏u˝by zdrowia,
4) poszukiwania i ratownictwa,
5) sportu i obs∏ugi imprez masowych,
6) reklamy,

6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady wspó∏dzia∏ania organów zarzàdzania ruchem lotniczym z organami Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej, z uwzgl´dnieniem
sposobu post´powania tych wojsk w stosunku do cywilnych i wojskowych statków powietrznych przekraczajàcych granic´ paƒstwowà bez wymaganego zezwolenia lub niepodporzàdkowujàcych si´ poleceniom
organów zarzàdzania ruchem lotniczym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli szczegó∏owe warunki dokonywania zrzutów, o których mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem bezpieczeƒstwa osób i mienia.

Art. 122. 1. U˝ytkownik przestrzeni powietrznej jest
obowiàzany do niezw∏ocznego wykonywania poleceƒ
paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym
oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów
s∏u˝by ruchu lotniczego i w∏aÊciwych organów wojskowych oraz poleceƒ przekazanych mu, zgodnie z odr´bnymi przepisami, przez wojskowe statki powietrzne.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki korzystania
na pok∏adzie statku powietrznego w czasie lotu z urzàdzeƒ ∏àcznoÊci, dla celów niezwiàzanych z tym lotem,
z uwzgl´dnieniem bezpieczeƒstwa lotu statków powietrznych.

7) gospodarki rolnej i leÊnej,
8) doÊwiadczalne i szkoleniowe.
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Art. 124. 1. Zabrania si´ wykonywania lotów statkami powietrznymi z nap´dem nad obszarami parków
narodowych i rezerwatów przyrody poni˝ej wysokoÊci
wzgl´dnych podanych przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym w trybie art. 122.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si´
do lotów patrolowych i interwencyjnych, wykonywanych na zlecenie zarzàdzajàcych parkami narodowymi
i rezerwatami przyrody, administracji morskiej oraz
zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.
Art. 125. 1. Zabrania si´ u˝ywania obowiàzujàcych
w ruchu lotniczym znaków i sygna∏ów do celów niezwiàzanych z tym ruchem, jak równie˝ u˝ywania ich
w sposób mogàcy wprowadziç w b∏àd paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym, cywilne i wojskowe
lotniskowe organy s∏u˝by ruchu lotniczego lub za∏ogi
statków powietrznych.

Poz. 1112

3. Je˝eli w trakcie dokonywanej kontroli Prezes
Urz´du stwierdzi fakt naruszenia przepisów, mo˝e
wówczas poleciç paƒstwowemu organowi zarzàdzania
ruchem lotniczym lub cywilnemu lotniskowemu organowi s∏u˝b ruchu lotniczego wykonanie, w ramach ich
zadaƒ, okreÊlonych czynnoÊci w celu usuni´cia tego
naruszenia. CzynnoÊci te paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym lub cywilny lotniskowy organ
s∏u˝by ruchu lotniczego sà obowiàzane wykonaç niezw∏ocznie i bez pobierania dodatkowych op∏at z tego
tytu∏u.
4. W przypadkach szczególnych minister w∏aÊciwy
do spraw transportu mo˝e, na wniosek Prezesa Urz´du, powierzyç okresowo wykonywanie okreÊlonych zadaƒ lub czynnoÊci zwiàzanych z zarzàdzaniem ruchem
lotniczym jednostce organizacyjnej innej ni˝ paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym.

2. Zabrania si´ u˝ywania przez osoby nieuprawnione urzàdzeƒ radiowych dzia∏ajàcych w pasmach cz´stotliwoÊci wyznaczonych na podstawie przepisów
Prawa telekomunikacyjnego dla ∏àcznoÊci lotniczej
oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej.

Art. 128. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
wykonywania zadaƒ przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym z uwzgl´dnieniem zapewnienia
bezpieczeƒstwa i przestrzegania zasad racjonalnego
gospodarowania.

Art. 126. Zabrania si´ wykonywania przez jakikolwiek statek powietrzny lotów bezza∏ogowych w kontrolowanej polskiej przestrzeni powietrznej bez uprzedniego zezwolenia Prezesa Urz´du.

Art. 129. 1. Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem
lotniczym dzia∏a zgodnie z planem finansowym obejmujàcym rok obrachunkowy pokrywajàcy si´ z rokiem
kalendarzowym.

Rozdzia∏ 2

2. W planie finansowym, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´ corocznie:

Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym
i s∏u˝by wspó∏pracujàce
Art. 127. 1. Do zadaƒ paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym nale˝y zapewnienie, z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych, bezpieczeƒstwa
i p∏ynnoÊci ruchu lotniczego, w tym:
1) zarzàdzanie ruchem lotniczym,
2) nadzór nad dzia∏alnoÊcià cywilnych lotniskowych
organów s∏u˝b ruchu lotniczego,
3) dostarczanie za∏ogom statków powietrznych informacji i danych meteorologicznych,
4) zapewnienie s∏u˝by informacji lotniczej oraz publikacja Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych,
5) budowa obiektów oraz zakup, instalacja i utrzymanie urzàdzeƒ oraz systemów niezb´dnych do zarzàdzania ruchem lotniczym,
6) zakup, instalacja i utrzymanie lotniczych urzàdzeƒ
radionawigacyjnych wraz z terenami, przeznaczonych do u˝ytku w przestrzeni kontrolowanej.
2. Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym
mo˝e ponadto wykonywaç inne zadania zwiàzane z zarzàdzaniem ruchem lotniczym, zlecone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.

1) koszty realizacji zadaƒ okreÊlonych zgodnie z ustawà,
2) wydatki na rozwój infrastruktury lotniczej, w tym
równie˝ s∏u˝àcej zabezpieczeniu i usprawnieniu
funkcjonowania lotnisk,
3) wydatki na prace badawcze,
4) wydatki na szkolenie,
5) wp∏aty na zasilenie Êrodka specjalnego, o którym
mowa w art. 26 ust. 1,
6) koszty wykonywania innych zadaƒ, o których mowa w art. 127 ust. 2.
Wp∏aty na zasilenie Êrodka specjalnego, o którym mowa w pkt 5, nie mogà przekroczyç 10% przychodów.
3. Plan finansowy paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym Prezes Urz´du zatwierdza do
15 listopada ka˝dego roku.
4. Osoba kierujàca paƒstwowym organem zarzàdzania ruchem lotniczym przedstawia Prezesowi Urz´du do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wraz
z opinià niezale˝nego rewidenta i rocznym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci paƒstwowego organu zarzàdzania
ruchem lotniczym nie póêniej ni˝ do koƒca I kwarta∏u
roku nast´pnego.
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Art. 130. 1. Us∏ugi paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym sà Êwiadczone odp∏atnie.

1) sposób i warunki zapewniania s∏u˝by informacji
lotniczej,

2. Op∏aty pobierane przez paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym ustala si´ z uwzgl´dnieniem
kosztów, o których mowa w art. 129 ust. 2, w tym kosztów zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug cywilnych lotniskowych organów s∏u˝b ruchu lotniczego, jak równie˝ s∏u˝b informacji lotniczej i meteorologicznej oraz
s∏u˝b wspó∏dzia∏ajàcych, o ile s∏u˝by te nie pobierajà
op∏at za Êwiadczone us∏ugi.

2) wymagania, którym powinny odpowiadaç mapy
lotnicze i inne wydawnictwa tej s∏u˝by,

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób okreÊlania wysokoÊci op∏at, a tak˝e tryb ich pobierania, z uwzgl´dnieniem zasady, o której mowa
w ust. 4.
4. Warunki korzystania z us∏ug paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym i s∏u˝b wspó∏dzia∏ajàcych oraz op∏aty za te us∏ugi mogà byç zró˝nicowane
jedynie ze wzgl´du na rodzaje i charakterystyki statków
powietrznych oraz charakterystyki Êwiadczonych
us∏ug.
5. Do Êciàgni´cia nale˝noÊci z tytu∏u op∏at za us∏ugi stosuje si´ przepisy, o których mowa w art. 25 ust. 4.

3) sposób i warunki udost´pniania przez organy s∏u˝by informacji lotniczej wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nià innych informacji,
4) zasady wspó∏dzia∏ania s∏u˝by informacji lotniczej
z zarzàdzajàcymi lotniskami,
5) szczegó∏owe zasady dzia∏ania telekomunikacji lotniczej.
Art. 133. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw transportu, Êrodowiska, spraw wewn´trznych oraz Minister
Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady dzia∏ania i organizacji lotniczej
i lotniskowej s∏u˝by meteorologicznej oraz ich wspó∏dzia∏ania z paƒstwowym organem zarzàdzania ruchem
lotniczym, lotniskowymi organami s∏u˝b ruchu lotniczego, zarzàdzajàcymi lotniskami i za∏ogami statków
powietrznych, majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego i z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych.
Rozdzia∏ 3

6. Nie pobiera si´ op∏at za us∏ugi paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym zwiàzane z obs∏ugà:

Badanie wypadków i incydentów lotniczych

1) ruchu lotniczego polskich wojskowych statków powietrznych oraz, na zasadzie wzajemnoÊci, statków
wojskowych paƒstw obcych, chyba ˝e statki te wykonujà loty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
lub odp∏atnie,

Art. 134. 1. Komisja, o której mowa w art. 17, prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych
w celu ustalenia ich okolicznoÊci i przyczyn oraz wydaje zalecenia i wnioski dla zapobie˝enia podobnym wypadkom i incydentom w przysz∏oÊci.

2) lotów zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa
publicznego, bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochronà
granicy paƒstwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.
Art. 131. 1. èród∏ami przychodów paƒstwowego
organu zarzàdzania ruchem lotniczym sà:
1) wp∏ywy z op∏at za us∏ugi, o których mowa w art. 130,
2) dobrowolne wp∏aty i zapisy,
3) inne wp∏ywy.
2. Paƒstwowy organ zarzàdzania ruchem lotniczym
mo˝e uzyskiwaç dotacje celowe ze Êrodków publicznych,
ustalane corocznie w ustawie bud˝etowej na dofinansowanie wykonywania zadaƒ okreÊlonych w art. 129
ust. 2 pkt 1—4.
3. Ârodki finansowe niewykorzystane w danym roku mogà byç przeznaczone na cele, o których mowa
w art. 129 ust. 2 pkt 1—4, w nast´pnym roku bud˝etowym.
Art. 132. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
przepisów mi´dzynarodowych:

2. Przez wypadek lotniczy rozumie si´ zdarzenie
zwiàzane z eksploatacjà statku powietrznego, które zaistnia∏o od chwili, gdy jakakolwiek osoba wesz∏a na jego pok∏ad z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pok∏adu statku powietrznego przez wszystkie
osoby znajdujàce si´ na nim oraz podczas którego jakakolwiek osoba dozna∏a co najmniej powa˝nych
uszkodzeƒ cia∏a lub statek powietrzny zosta∏ uszkodzony lub nastàpi∏o zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginà∏ i nie zosta∏ odnaleziony, a urz´dowe jego poszukiwania zosta∏y odwo∏ane lub statek
powietrzny znajduje si´ w miejscu, do którego dost´p
nie jest mo˝liwy.
3. Wypadkiem lotniczym nie jest zdarzenie, podczas którego:
1) uszkodzenia cia∏a powsta∏y z przyczyn naturalnych,
wywo∏anych przez poszkodowanego lub inne osoby,
2) osoby dozna∏y uszkodzeƒ cia∏a, je˝eli uszkodzeƒ
tych doznali pasa˝erowie przebywajàcy na pok∏adzie bez wa˝nego biletu, ukrywajàcy si´ w miejscach, do których zwykle zamkni´ty jest dost´p dla
pasa˝erów i cz∏onków za∏ogi, lub przebywajàcy
w miejscach nieprzeznaczonych dla pasa˝erów
oraz cz∏onków za∏ogi,
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3) nastàpi∏a przerwa w pracy lub uszkodzenie silnika,
gdy uszkodzeniu uleg∏ tylko silnik, jego os∏ony lub
agregaty wspomagajàce lub gdy uszkodzone zosta∏y ∏opaty Êmig∏a, koƒcówki skrzyd∏a, anteny,
ogumienie kó∏, urzàdzenia hamowania, owiewki
lub gdy pokrycie statku powietrznego posiada niewielkie wgniecenia albo przebicia oraz inne uszkodzenie statku powietrznego, niestwarzajàce zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia.
4. Incydentem lotniczym jest zdarzenie zwiàzane
z eksploatacjà statku powietrznego inne ni˝ wypadek
lotniczy, które ma lub mog∏oby mieç niekorzystny
wp∏yw na bezpieczeƒstwo eksploatacji. Powa˝nym incydentem lotniczym jest incydent, którego okolicznoÊci wskazujà, ˝e nieomal dosz∏o do wypadku lotniczego.
Art. 135. 1. Ka˝dy wypadek lub powa˝ny incydent
lotniczy jest przedmiotem badania przez Komisj´. Inne
incydenty lotnicze, o ile Komisja nie zdecydowa∏a
o podj´ciu ich badania, sà badane przez u˝ytkownika
statku powietrznego pod nadzorem Komisji.
2. Komisja bada wypadki:
1) cywilnych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej,
2) cywilnych statków powietrznych polskich lub obcych, eksploatowanych przez u˝ytkowników polskich poza granicami kraju, je˝eli przewidujà to
umowy lub przepisy mi´dzynarodowe albo je˝eli
w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa przeka˝e Komisji
uprawnienie do przeprowadzenia badania, albo
sam nie podjà∏ badania wypadku.
3. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialno-
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1) dost´pu do miejsca wypadku, statku powietrznego,
jego szczàtków i zawartoÊci,
2) badania miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczàtków i zawartoÊci,
3) sporzàdzania spisów oraz czasowego przejmowania cz´Êci statków i innych rzeczy wymagajàcych
zbadania,
4) dost´pu do rejestratorów pok∏adowych i ich odczytów, a tak˝e innych zapisów,
5) zapoznania si´ z wynikami badaƒ przeprowadzanych przez inne organy oraz s∏u˝by publiczne,
6) uzyskania informacji i dost´pu do dokumentacji
u˝ytkownika statku powietrznego, producenta i innych osób lub jednostek organizacyjnych uczestniczàcych w nadzorowaniu lotnictwa lub uczestniczàcych w dzia∏alnoÊci lotniczej,
7) przes∏uchiwania Êwiadków,
8) udzia∏u w przes∏uchiwaniu Êwiadków.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje tak˝e prawo wst´pu do wszystkich cz´Êci lotniska.
3. Osoby dzia∏ajàce z upowa˝nienia Komisji korzystajà z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 137. 1. Organy administracji publicznej i inne
paƒstwowe i samorzàdowe jednostki organizacyjne
oraz przedsi´biorcy sà obowiàzani do wspó∏dzia∏ania
z Komisjà i udzielania jej niezb´dnej pomocy.
2. Ka˝dy dysponent Êrodków ∏àcznoÊci powinien
udost´pniç je niezw∏ocznie w celu przekazania wiadomoÊci dotyczàcej wypadku.

Êci.
4. W przypadkach szczególnych Komisja mo˝e korzystaç z ekspertyz przygotowywanych na jej zlecenie
przez niezale˝nych ekspertów.
5. Do badania incydentów lotniczych stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce badania wypadków
lotniczych.
6. Incydent lotniczy, od którego badania Komisja
odstàpi∏a, jest badany przez u˝ytkownika statku powietrznego. Po zakoƒczeniu badaƒ u˝ytkownik przesy∏a Komisji raport okreÊlajàcy w szczególnoÊci przyczyny i okolicznoÊci incydentu lotniczego oraz dzia∏ania
podj´te w celu zapobie˝enia podobnym zdarzeniom
w przysz∏oÊci.
7. U˝ytkownicy statków powietrznych, organy
s∏u˝b ruchu lotniczego i zarzàdzajàcy lotniskami sà zobowiàzani powiadamiaç Komisj´ o wypadkach i incydentach lotniczych, niezale˝nie od ich badania we w∏asnym zakresie.
Art. 136. 1. Cz∏onkowie Komisji, po okazaniu legitymacji cz∏onka Komisji, sà upowa˝nieni do:

3. Ka˝dy dysponent Êrodków rejestracji obrazu,
który znalaz∏ si´ w pobli˝u wypadku, powinien udost´pniç je niezw∏ocznie, jeÊli zachodzi taka potrzeba,
w celu rejestracji statku powietrznego i miejsca wypadku. Dotyczy to równie˝ wykonywanych nagraƒ zwiàzanych z wypadkiem.
4. Kto odnalaz∏ porzucony statek powietrzny lub jego szczàtki albo by∏ Êwiadkiem nieszcz´Êliwego wypadku lub przymusowego làdowania statku powietrznego poza lotniskiem, obowiàzany jest niezw∏ocznie
zawiadomiç o tym najbli˝szy organ Policji lub administracji publicznej albo inne s∏u˝by bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, w szczególnoÊci jednostki ochrony przeciwpo˝arowej, mogàce udzieliç pomocy.
5. Komisja wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi organizacjami mi´dzynarodowymi i organami paƒstw obcych,
w szczególnoÊci:
1) paƒstwa, w którym mia∏ miejsce wypadek statku
powietrznego polskiego lub eksploatowanego
przez polskiego u˝ytkownika albo w którym wyprodukowano taki statek powietrzny lub istotne jego
cz´Êci sk∏adowe lub wyposa˝enie,
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2) paƒstwa przynale˝noÊci statku powietrznego lub
jego u˝ytkownika, je˝eli wypadek mia∏ miejsce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo je˝eli
statek powietrzny lub istotne jego cz´Êci sk∏adowe
lub wyposa˝enie zosta∏y wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) innych paƒstw cz∏onkowskich ICAO oraz z odpowiednimi komisjami lub grupami eksperckimi
ICAO i ECAC.
6. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 2, obejmuje
w szczególnoÊci wzajemne przekazywanie zawiadomieƒ o wypadkach i zwiàzanych z nimi informacji, zabezpieczanie dowodów i mienia, udzia∏ obserwatorów
w badaniu wypadków, ekspertyzy i innà pomoc technicznà oraz przekazywanie sprawozdaƒ z badania wypadków.
Art. 138. 1. Komisja przedstawia sprawozdania
z wynikami badaƒ wraz z zaleceniami ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przekazuje sprawozdania Komisji, o których mowa w ust. 1, Prezesowi Urz´du.
3. Sprawozdania i zalecenia, o których mowa
w ust. 1, stanowià podstaw´ do podj´cia przez Prezesa Urz´du dzia∏aƒ, o których mowa w art. 21 ust. 2
pkt 18.
Art. 139. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
przepisów mi´dzynarodowych:
1) szczegó∏owe zasady post´powania przy badaniu
wypadków i incydentów lotniczych,
2) szczegó∏owe zasady udost´pniania sprawozdaƒ
i zaleceƒ Komisji,
3) zasady przekazywania i udost´pniania sprawozdaƒ
przejÊciowych i informacji o wypadkach i incydentach lotniczych w∏aÊciwym organizacjom, organom i zainteresowanym osobom.
Art. 140. 1. Badanie wypadków i powa˝nych incydentów lotniczych w lotnictwie paƒstwowym prowadzi
Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Paƒstwowego powo∏ywana przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych. Inne incydenty lotnicze, o ile ta
Komisja nie zdecyduje o podj´ciu ich badania, podlegajà badaniu przez u˝ytkownika statku powietrznego
pod nadzorem tej Komisji.
2. W zakresie uprawnieƒ Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego oraz jej cz∏onków stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 136 oraz
art. 137 ust. 1.
3. Minister Obrony Narodowej zapewnia w ramach
bud˝etu ministerstwa Êrodki na prowadzenie dzia∏alnoÊci Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego, a w szczególnoÊci na jej wyposa˝e-
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nie techniczne i obs∏ug´ administracyjnà oraz koszty
ekspertyz.
4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz szczegó∏owe zasady funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego, liczb´ jej
cz∏onków, ich kwalifikacje oraz tryb powo∏ywania i odwo∏ywania, a tak˝e szczegó∏owe zasady wynagradzania ekspertów, bioràc pod uwag´ specyfik´ i ucià˝liwoÊç ich pracy.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych refunduje koszty ponoszone przez Ministerstwo Obrony
Narodowej zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego w zakresie badania wypadków i powa˝nych incydentów
lotniczych zaistnia∏ych w jednostkach organizacyjnych
lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego. Szczegó∏owe
zasady post´powania w tym zakresie okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia, Minister Obrony Narodowej i minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
6. Minister Obrony Narodowej i minister w∏aÊciwy
do spraw transportu okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
zasady wspó∏pracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Paƒstwowego z Paƒstwowà Komisjà
Badania Wypadków Lotniczych.
Rozdzia∏ 4
Loty mi´dzynarodowe
Art. 141. Do lotów mi´dzynarodowych stosuje si´
przepisy rozdzia∏ów 1, 2 i 3 niniejszego dzia∏u ze zmianami wynikajàcymi z przepisów niniejszego rozdzia∏u,
z zachowaniem umów mi´dzynarodowych.
Art. 142. Przy wykonywaniu lotów mi´dzynarodowych statek powietrzny jest obowiàzany przestrzegaç:
1) przepisów ruchu lotniczego w∏aÊciwych dla obszaru, w którym ruch si´ odbywa,
2) zakazu przekraczania granic jakiegokolwiek paƒstwa bez wymaganego zezwolenia,
3) zakazu u˝ywania statków powietrznych do dzia∏aƒ
bezprawnych,
4) poleceƒ organów paƒstwa, w którym lot si´ odbywa, a tak˝e poleceƒ otrzymanych od jego paƒstwowego statku powietrznego, nakazujàcych làdowanie na wskazanym lotnisku lub inne post´powanie
za∏ogi.
Art. 143. Mi´dzynarodowe loty handlowe mogà
byç wykonywane przez polskich przewoêników lotniczych przy u˝yciu polskich statków powietrznych lub
eksploatowanych na podstawie umowy obcych statków powietrznych, zgodnie z przepisami dzia∏u X.
Art. 144. Mi´dzynarodowe loty handlowe obcych
przewoêników lotniczych z làdowaniem handlowym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagajà uzy-
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skania zezwolenia, o którym mowa w art. 193, z zastrze˝eniem art. 145 ust. 1 pkt 4.
Art. 145. 1. Nie wymagajà uzyskania zezwolenia:
1) mi´dzynarodowe loty niehandlowe polskich cywilnych statków powietrznych,
2) mi´dzynarodowe nieregularne loty niehandlowe
statków powietrznych paƒstw stron Konwencji
o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym, o której
mowa w art. 3 ust. 2,
3) mi´dzynarodowe regularne loty tranzytowe obcych statków powietrznych przewoêników lotniczych paƒstw stron Uk∏adu o tranzycie mi´dzynarodowych s∏u˝b powietrznych, sporzàdzonego
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r.
Nr 35, poz. 213 i 215),
4) mi´dzynarodowe loty obcych statków powietrznych niewymienione w pkt 2 i 3, je˝eli zwolnienie
z obowiàzku uzyskania zezwolenia jest przewidziane wyraênym postanowieniem umowy mi´dzynarodowej.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si´:
1) z zachowaniem przepisów okreÊlajàcych zasady
korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej,
a w przypadku koniecznoÊci làdowania statku powietrznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— korzystania wy∏àcznie z polskich lotnisk dopuszczonych do lotów mi´dzynarodowych,
2) z zastrze˝eniem warunków przewidzianych w umowach mi´dzynarodowych.
Art. 146. 1. W przypadkach nieobj´tych przepisami
art. 145 mi´dzynarodowe loty niehandlowe obcych cywilnych statków powietrznych w polskiej przestrzeni
powietrznej wymagajà uzyskania zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urz´du, po uzgodnieniu warunków
ich wykonania z w∏aÊciwymi organami.
2. Wniosek o zezwolenie powinien byç z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ 48 godzin przed przekroczeniem granicy
polskiej przestrzeni powietrznej.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest decyzjà administracyjnà dor´czanà przy wykorzystaniu teleksowej lub elektronicznej ∏àcznoÊci lotniczej.
Art. 147. Prezes Urz´du mo˝e odstàpiç, w niezb´dnym zakresie, od wymagaƒ Prawa lotniczego dotyczàcych zezwalania na loty, a organ ruchu lotniczego,
w niezb´dnym zakresie, od wymagaƒ dotyczàcych planowania lotów cywilnych statków powietrznych, je˝eli
lot jest zwiàzany z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej, ratownictwa medycznego, pomocy w razie kl´sk ˝ywio∏owych lub katastrof przemys∏owych
i komunikacyjnych albo je˝eli statek powietrzny znajduje si´ w niebezpieczeƒstwie lub te˝ takie odstàpienie
jest konieczne dla unikni´cia niebezpieczeƒstwa.
Art. 148. 1. W przypadkach lotów mi´dzynarodowych o znaczeniu paƒstwowym lub innych uzgadnia-

Poz. 1112

nych drogà dyplomatycznà w∏aÊciwy organ paƒstwa
obcego zg∏asza zamiar wykonania lotu cywilnego statku powietrznego ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, nie póêniej ni˝ na 10 dni przed planowanym rozpocz´ciem lotu, podajàc cel lotu oraz informacje wymagane przy zg∏aszaniu planów lotów w polskiej
przestrzeni powietrznej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych przekazuje Prezesowi Urz´du zg∏oszenie, o którym mowa
w ust. 1. O udzieleniu zezwolenia Prezes Urz´du zawiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwy organ paƒstwa obcego
za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.
Art. 149. Wykonywanie lotów mi´dzynarodowych
przez obce cywilne statki powietrzne bezza∏ogowe wymaga zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urz´du
w porozumieniu z w∏aÊciwymi organami wojskowymi.
Art. 150. 1. Mi´dzynarodowe loty wojskowych statków powietrznych sà wykonywane na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, z zastrze˝eniem
art. 1 ust. 5.
2. Do mi´dzynarodowych lotów paƒstwowych statków powietrznych innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce lotów mi´dzynarodowych cywilnych statków powietrznych.
Art. 151. Sta∏y pobyt i eksploatacj´ polskiego statku powietrznego za granicà lub sta∏y pobyt i eksploatacj´ obcego statku powietrznego w Rzeczypospolitej
Polskiej nale˝y zg∏osiç Prezesowi Urz´du.
Art. 152. W razie zagini´cia lub wypadku obcego
cywilnego statku powietrznego upowa˝nione organy
paƒstwa przynale˝noÊci statku oraz w∏aÊciciel lub u˝ytkownik tego statku mogà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej braç udzia∏, za zgodà Prezesa Urz´du,
w dzia∏aniach majàcych na celu odnalezienie statku lub
udzielenie mu pomocy.
Art. 153. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
umów i przepisów mi´dzynarodowych, szczegó∏owe
warunki dotyczàce:
1) wykonywania lotów mi´dzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne, w tym równie˝ formy
i trybu sk∏adania oraz rozpatrywania wniosków
o uzyskanie wymaganego zezwolenia w zale˝noÊci
od rodzaju tych lotów,
2) sta∏ego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicà i obcych cywilnych statków
powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 154. 1. W razie wypadku lub przymusowego làdowania statku powietrznego wykonujàcego lot mi´dzynarodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu, w którym brak organów celnych i Stra˝y
Granicznej, dowódca statku powietrznego obowiàzany
jest niezw∏ocznie zawiadomiç o tym najbli˝szà jednostk´ Policji lub innà jednostk´ administracji publicznej.

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8291 —

2. Do czasu przybycia przedstawicieli organów celnych i Stra˝y Granicznej, jednostki, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e dowódca statku powietrznego obowiàzani sà zastosowaç niezb´dne Êrodki w celu zapewnienia dokonania wymaganych formalnoÊci.
3. Podj´cie dalszego lotu przez statek powietrzny
bez zezwolenia w∏aÊciwych organów celnych i organów ochrony granic jest zabronione.
Art. 155. Obcy statek powietrzny oraz jego za∏oga,
przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
mogà zostaç poddane inspekcji, a ich dokumenty mogà byç sprawdzane przez polskie organy administracji
lotniczej.
Art. 156. 1. Obce statki powietrzne korzystajà
w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie i na warunkach
okreÊlonych w przepisach mi´dzynarodowych, z wy∏àczenia spod zaj´cia, zatrzymania i innych dzia∏aƒ prawnych z tytu∏u naruszenia patentu, rysunku lub wzoru
oraz z wy∏àczenia spod zaj´cia zabezpieczajàcego roszczenie.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ na zasadzie wzajemnoÊci równie˝ do statków powietrznych majàcych przynale˝noÊç paƒstw nieb´dàcych stronami odpowiednich
umów mi´dzynarodowych.
3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ równie˝ do polskich
statków powietrznych wykonujàcych regularne przewozy lotnicze.
DZIA¸ VII
Eksploatacja statków powietrznych
Rozdzia∏ 1
Nadzór nad eksploatacjà statków powietrznych
Art. 157. 1. Nadzór nad eksploatacjà statków powietrznych obejmuje ca∏oÊç zagadnieƒ zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem tej eksploatacji, w tym przestrzeganie przepisów dotyczàcych zasad eksploatacji i zdatnoÊci do lotów statków powietrznych oraz innego sprz´tu lotniczego, korzystania z lotnisk i lotniczych urzàdzeƒ naziemnych, utrzymywania kwalifikacji i uprawnieƒ personelu lotniczego oraz przepisów i zasad ruchu lotniczego.
2. Prezes Urz´du wykonuje nadzór, o którym mowa
w ust. 1, zgodnie z art. 27—30.
3. Nadzorujàcy ma równie˝ prawo wst´pu do
wszystkich cz´Êci lotniska i pomieszczeƒ u˝ytkownika.
Art. 158. 1. U˝ytkownik statku powietrznego jest
obowiàzany zapewniç jego bezpiecznà eksploatacj´.
2. U˝ytkownik statku powietrznego, je˝eli prowadzi dzia∏alnoÊç podlegajàcà certyfikacji, obowiàzany
jest utworzyç i zapewniç funkcjonowanie wewn´trznego systemu bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego.
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3. U˝ytkownik, o którym mowa w ust. 2, jest obowiàzany w szczególnoÊci:
1) zapewniç, aby cz∏onkowie za∏óg statków powietrznych oraz inne osoby dzia∏ajàce na jego zlecenie
w zakresie powierzonych im zadaƒ znali przepisy
dotyczàce eksploatacji statków powietrznych,
2) wprowadziç w przedsi´biorstwie instrukcje dotyczàce w szczególnoÊci eksploatacji, wykonywania lotów i obs∏ugi technicznej statków powietrznych oraz
zapewniç odpowiednie szkolenie pracowników,
3) prowadziç dokumentacj´ eksploatacyjnà,
4) zorganizowaç w przedsi´biorstwie sta∏y wewn´trzny nadzór operacyjny i wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà za jego wykonywanie.
4. Dowódca statku powietrznego ponosi odpowiedzialnoÊç za przestrzeganie przepisów dotyczàcych
eksploatacji statku, niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci
u˝ytkownika.
Art. 159. 1. W celu wykonywania nadzoru, o którym
mowa w art. 157 ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu, uwzgl´dniajàc przepisy mi´dzynarodowe,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
dotyczàce bezpieczeƒstwa eksploatacji statków powietrznych i obowiàzków u˝ytkowników statków powietrznych w tym zakresie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe zasady prowadzenia nadzoru, o którym mowa w art. 157 ust. 1.
Rozdzia∏ 2
Certyfikacja
Art. 160. 1. Podj´cie i wykonywanie dzia∏alnoÊci
w lotnictwie cywilnym, w zakresie okreÊlonym w ust. 3,
wymaga uzyskania certyfikatu.
2. Wydanie certyfikatu musi byç poprzedzone procesem certyfikacji, który jest sprawdzeniem trwa∏ej
zdolnoÊci podmiotu do bezpiecznego wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lotniczej.
3. Certyfikacji podlega:
1) wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej przy u˝yciu statków powietrznych,
2) szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania licencji cz∏onka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niej dodatkowych uprawnieƒ,
3) zarzàdzanie lotniskami w rozumieniu dzia∏u IV niniejszej ustawy,
4) obs∏uga naziemna statków powietrznych, ∏adunków, pasa˝erów i ich baga˝u oraz zaopatrywanie
statków powietrznych,
5) spedycja rzeczy do przewozu lotniczego, a w szczególnoÊci spedycja materia∏ów niebezpiecznych
drogà lotniczà,
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6) projektowanie, produkcja i obs∏uga techniczna statków powietrznych i innego sprz´tu lotniczego,
7) inne rodzaje dzia∏alnoÊci lotniczej, je˝eli wymagajà
tego odr´bne przepisy albo umowy mi´dzynarodowe.
4. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmu-
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3. Certyfikat lub równoznaczny dokument, wydany przez organ obcego paƒstwa lub przez w∏aÊciwà
instytucj´ wyspecjalizowanà, mo˝e byç przez Prezesa
Urz´du uznany za wa˝ny na równi z certyfikatem polskim:
1) je˝eli wynika to z umowy mi´dzynarodowej i w∏aÊciwych przepisów mi´dzynarodowych,

je:
1) organizacj´ wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
z uwzgl´dnieniem bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych, zawodowego przygotowania
personelu kierowniczego, nadzorujàcego i wykonawczego, metod wykonywania dzia∏alnoÊci, programów szkolenia personelu, instrukcji wykonawczych, Êrodków technicznych oraz ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej,
2) w odniesieniu do przewozu lotniczego — tak˝e
zdolnoÊci finansowych,
3) w odniesieniu do zarzàdzania lotniskami — zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotniska,
4) zapewnienie innych warunków istotnych dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci, zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa lotnictwa i osób trzecich oraz
ochrony, o której mowa w dziale IX, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.
Art. 161. 1. Certyfikacj´ przeprowadza Prezes Urz´du na wniosek zainteresowanego podmiotu.
2. Pozytywny wynik sprawdzenia spe∏nienia wymagaƒ Prezes Urz´du stwierdza wydaniem certyfikatu odpowiedniego dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci, w którym okreÊla nazw´ podmiotu, zakres, warunki i ograniczenia oraz termin wa˝noÊci certyfikatu.

2) w innych przypadkach, je˝eli wymagania stawiane
przy jego wydaniu nie by∏y ∏agodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prezes Urz´du wydaje, odmawia wydania, zawiesza wa˝noÊç lub ogranicza uprawnienie wynikajàce
z certyfikatu, cofa i uznaje certyfikat oraz odmawia jego uznania w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 163. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
w∏aÊciwych umów i przepisów mi´dzynarodowych:
1) szczegó∏owe zasady, tryb dokonywania i zakres
oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spe∏nia wymagania niezb´dne w procesie certyfikacji,
2) rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 160
ust. 3,
3) szczegó∏owe zasady i tryb uznawania certyfikatów
i równoznacznych dokumentów wydanych przez
organy obcego paƒstwa lub inne wyspecjalizowane instytucje.
DZIA¸ VIII
Lotnicza dzia∏alnoÊç gospodarcza
Rozdzia∏ 1

3. Certyfikat wydaje si´ na czas oznaczony, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 12 miesi´cy, jeÊli wydawany jest po raz
pierwszy, i nie d∏u˝szy ni˝ 36 miesi´cy — przy jego kolejnym przed∏u˝eniu.
4. Prezes Urz´du odmawia wydania certyfikatu, je˝eli stwierdzi, ˝e wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ
ustanowionych dla wnioskowanej dzia∏alnoÊci lotniczej. Prezes Urz´du mo˝e cofnàç, zawiesiç wa˝noÊç lub
ograniczyç uprawnienia wynikajàce z certyfikatu, jeÊli
stwierdzi, ˝e jego posiadacz przesta∏ spe∏niaç wymagania przewidziane przepisami prawa.
Art. 162. 1. Prezes Urz´du przeprowadza okresowe
i — w razie potrzeby — doraêne kontrole w celu sprawdzenia, czy posiadacz certyfikatu nadal spe∏nia ustalone przepisami prawa wymagania potrzebne dla wydania i utrzymania wa˝noÊci certyfikatu.
2. W razie stwierdzenia uchybieƒ Prezes Urz´du
mo˝e wezwaç zainteresowany podmiot do ich usuni´cia w okreÊlonym terminie, pod rygorem cofni´cia certyfikatu. Po bezskutecznym up∏ywie tego terminu lub
w razie stwierdzenia, ˝e dany podmiot nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w certyfikacie, Prezes Urz´du mo˝e cofnàç certyfikat.

Koncesje
Art. 164. 1. Podj´cie i wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego wymaga
uzyskania koncesji. Koncesji udziela Prezes Urz´du.
2. Warunkiem udzielenia koncesji, rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, i prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci jest uzyskanie przez podmiot certyfikatu,
o którym mowa w art. 160.
3. Z obowiàzku uzyskania koncesji jest zwolniony
przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie przewozu lotniczego wykonywanego wy∏àcznie przy u˝yciu statków powietrznych bezsilnikowych lub o masie startowej nieprzekraczajàcej 495 kg.
Art. 165. 1. Koncesj´ mo˝e uzyskaç przedsi´biorca
b´dàcy polskà osobà fizycznà lub prawnà, a osoba zagraniczna, o ile przewiduje to umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolità Polskà.
2. O ile umowa mi´dzynarodowa, o której mowa
w ust. 1, nie stanowi inaczej, spó∏ka z udzia∏em osób
zagranicznych lub podmiotów zale˝nych od osób za-
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granicznych mo˝e otrzymaç koncesj´, je˝eli spe∏nia
nast´pujàce warunki:
1) w spó∏ce tej przedsi´biorcy polscy niezale˝ni od
osób zagranicznych zachowujà:
a) nie mniej ni˝ 51% udzia∏ów lub akcji w ca∏kowitym kapitale za∏o˝ycielskim spó∏ki,
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4. Przedsi´biorca b´dàcy spó∏kà, o której mowa
w ust. 2, na ka˝dym etapie istnienia spó∏ki powinien
spe∏niaç warunki, o których mowa w tym przepisie.
5. Przedsi´biorca zobowiàzany jest, na ˝àdanie,
udowodniç Prezesowi Urz´du, ˝e spe∏nia warunki,
o których mowa w ust. 1—3.

b) decydujàcy wp∏yw na iloÊç g∏osów, sk∏ad, decyzje i kontrol´ organów zarzàdzajàcych spó∏ki,
dysponowanie majàtkiem spó∏ki oraz na prowadzenie jej dzia∏alnoÊci,

Art. 166. 1. Koncesja udzielana jest na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy.

2) nie zachodzi sytuacja, w której wi´cej i˝ po∏owa
cz∏onków zarzàdu spó∏ki jest jednoczeÊnie cz∏onkami zarzàdu albo osobami pe∏niàcymi funkcje kierownicze w podmiocie z udzia∏em osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostajàcym ze
spó∏kà w stosunku zale˝noÊci.

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres
oraz g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa,

3. Koncesji udziela si´ przedsi´biorcy, o którym
mowa w ust. 1 i 2, je˝eli spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
1) g∏ówny oÊrodek dzia∏alnoÊci i siedziba lub sta∏e
miejsce zamieszkania przedsi´biorcy znajduje si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przewóz lotniczy stanowi podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy, zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wed∏ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci,
3) przedsi´biorca wyka˝e w sposób wiarygodny swà
zdolnoÊç finansowà, zgodnie z wymaganiami
art. 166 ust. 3 pkt 4 i 5,
4) przedsi´biorstwo b´dzie dysponowaç jednym lub
wi´kszà liczbà statków powietrznych, podlegajàcych wpisaniu do polskiego rejestru cywilnych
statków powietrznych, w iloÊci umo˝liwiajàcej wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej wnioskiem,
5) osobom majàcym zarzàdzaç dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa nie cofni´to koncesji w okresie ostatnich
5 lat przed z∏o˝eniem wniosku oraz spe∏niajà one
wymóg dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji
nie jest spe∏niony przez osoby, które zosta∏y skazane prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwa
umyÊlne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeƒstwu w komunikacji, bezpieczeƒstwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, prawom
osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, wiarygodnoÊci dokumentów,
6) nie zg∏oszono wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci
przedsi´biorcy lub nie znajduje si´ on w stanie likwidacji,
7) przedsi´biorstwo jest obj´te ubezpieczeniem od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody zwiàzane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych,
8) wnioskodawca jednoczeÊnie nie zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià w zakresie zarzàdzania lotniskiem.

2. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraç:

2) numer w rejestrze przedsi´biorców,
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywania zamierzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) inne informacje okreÊlone zgodnie z przepisami
ustawy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca jest obowiàzany do∏àczyç:
1) dokumenty okreÊlajàce status prawny wnioskodawcy (akt zawiàzania osoby prawnej, wypis z w∏aÊciwego rejestru),
2) dokument potwierdzajàcy posiadanie tytu∏u prawnego do dysponowania jednym lub wi´kszà liczbà
statków powietrznych w iloÊci wystarczajàcej do
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wnioskiem,
3) oÊwiadczenie woli, z∏o˝one w formie aktu notarialnego zapewniajàce, ˝e nie zg∏oszono wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci przedsi´biorcy lub nie znajduje si´ on w stanie likwidacji,
4) plan gospodarczy przedsi´biorstwa, obejmujàcy co
najmniej 2 lata dzia∏alnoÊci:
a) wykazujàcy w sposób wiarygodny, ˝e przedsi´biorca jest w stanie wype∏niaç istniejàce i prawdopodobne przysz∏e zobowiàzania finansowe
w okresie 24 miesi´cy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci oraz pokryç planowane koszty dzia∏alnoÊci w okresie 3 miesi´cy od dnia jej rozpocz´cia, nawet gdyby przedsi´biorstwo nie uzyska∏o
w tym okresie ˝adnych dochodów,
b) zawierajàcy informacje dotyczàce: struktury kapita∏owej, p∏ynnoÊci finansowej przedsi´biorstwa, êróde∏ finansowania dzia∏alnoÊci, powiàzaƒ finansowych udzia∏owców lub akcjonariuszy z innà dzia∏alnoÊcià, finansowania zakupu
lub wynajmu statków powietrznych, ∏àcznie
z warunkami umowy, prognoz przep∏ywów finansowych zwiàzanych z wykonywaniem dzia∏alnoÊci,
5) zweryfikowane sprawozdania finansowe z poprzedniego roku finansowego, o ile przedsi´biorca
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà,
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6) dokumenty potwierdzajàce warunki, o których mowa w art. 165 ust. 3 pkt 5 i 7.
4. Prezes Urz´du mo˝e zobowiàzaç wnioskodawc´
do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogàcych uprawdopodobniç, ˝e spe∏ni on warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, które b´dà okreÊlone w koncesji lub
wynikajà z w∏aÊciwych przepisów.
5. Wymagania okreÊlone w ust. 3 pkt 4 nie majà zastosowania w odniesieniu do przedsi´biorcy, który
wykonywaç b´dzie dzia∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie:
1) przy u˝yciu statków powietrznych o maksymalnej
masie startowej poni˝ej 10 000 kg i posiadajàcych
mniej ni˝ 20 miejsc pasa˝erskich, albo
2) wykonujàc loty lokalne nieobejmujàce przewozu
mi´dzy ró˝nymi lotniskami.
Art. 167. 1. Koncesji udziela si´ na czas oznaczony,
nie krótszy ni˝ 2 lata i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.
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4) je˝eli wnioskodawca wezwany do uzupe∏nienia
brakujàcej dokumentacji w wyznaczonym terminie
nie uzupe∏ni∏ dokumentacji.
2. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç udzielenia koncesji lub ograniczyç w koncesji przedmiot, zakres lub obszar dzia∏alnoÊci w stosunku do wniosku o udzielenie
koncesji:
1) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, je˝eli udzielenie koncesji w zakresie wynikajàcym z wniosku zagra˝a∏oby interesowi gospodarki narodowej, obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu paƒstwa albo bezpieczeƒstwu lub dobrom osobistym obywateli,
2) ze wzgl´du na inny wa˝ny interes publiczny.
3. Prezes Urz´du mo˝e równie˝ wstrzymaç na czas
okreÊlony udzielanie koncesji ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa lub inny
wa˝ny interes publiczny, og∏aszajàc o tym w dzienniku
urz´dowym Urz´du.
Art. 169. 1. Koncesjonariusz jest obowiàzany:

2. Prezes Urz´du sprawdza zdolnoÊç finansowà
przedsi´biorcy posiadajàcego koncesj´ po up∏ywie roku od daty jej wydania, a nast´pnie co 5 lat.
3. W koncesji okreÊla si´:
1) osob´ koncesjonariusza i jego siedzib´ lub miejsce
zamieszkania osoby fizycznej,
2) struktur´ kapita∏owà spó∏ki koncesjonariusza, o ile
dzia∏a on w takiej formie prawnej,
3) rodzaj, zakres i przedmiot dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,
4) obszar dzia∏alnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 4,
5) termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,
6) okres wa˝noÊci koncesji,
7) szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci.
4. Koncesja nie uprawnia koncesjonariusza do dost´pu do okreÊlonych tras. Trasy, na których mo˝e byç
wykonywany przewóz lotniczy, Prezes Urz´du okreÊla
w odr´bnej decyzji, o której mowa w art. 191 ust. 2.
Art. 168. 1. Prezes Urz´du odmawia udzielenia koncesji, je˝eli:
1) udzielenie koncesji by∏oby sprzeczne z wià˝àcymi
umowami lub przepisami mi´dzynarodowymi,
2) przedsi´biorcy cofni´to koncesj´ na ten sam rodzaj
dzia∏alnoÊci w okresie ostatnich 5 lat przed z∏o˝eniem wniosku,
3) wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ, o których mowa w art. 164—166, lub szczególnych warunków
podanych do wiadomoÊci przedsi´biorcom, w trybie przewidzianym przepisami prawa,

1) zachowaç warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci, ustalone w koncesji i certyfikacie,
2) przekazywaç do wiadomoÊci Prezesa Urz´du roczne sprawozdania finansowe oraz — z nale˝ytym
wyprzedzeniem — roczne plany ekonomiczno-finansowe, jak równie˝ inne informacje i dokumenty istotne dla oceny dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa,
3) informowaç Prezesa Urz´du, z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni, o planach w zakresie wykonywania przewozów na nowych trasach lub w region poprzednio nieobs∏ugiwany, zmianach w typach lub
liczbie eksploatowanych statków powietrznych lub
o innej istotnej zmianie w dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,
4) powiadamiaç Prezesa Urz´du, z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni, o zamierzonych po∏àczeniach lub
nabyciu udzia∏ów lub akcji umo˝liwiajàcych przej´cie kontroli nad koncesjonariuszem lub dzia∏alnoÊcià obj´tà koncesjà przez innà osob´ albo o zmianie we w∏asnoÊci pojedynczego udzia∏u, który reprezentuje 10% lub wi´cej udzia∏ów albo akcji w kapitale spó∏ki,
5) zawiadomiç Prezesa Urz´du o podj´ciu dzia∏alnoÊci
obj´tej koncesjà oraz o zamierzonym zawieszeniu
lub zakoƒczeniu tej dzia∏alnoÊci,
6) zapewniç, aby czynnoÊci w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej by∏y wykonywane przez
osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje wymagane dla tych czynnoÊci,
7) udost´pniaç swoje przedsi´biorstwo osobom upowa˝nionym do wykonywania nadzoru i kontroli jego dzia∏alnoÊci,
8) przedstawiaç Prezesowi Urz´du do zatwierdzenia
program ochrony przedsi´biorstwa oraz proponowane w nim zmiany,
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9) zg∏aszaç Prezesowi Urz´du zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji oraz w informacjach i dokumentach, o których mowa w art. 172,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Warunkiem wydania zezwolenia na rozpocz´cie
i prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, jest
posiadanie przez przedsi´biorc´ odpowiedniego certyfikatu, uzyskanego w trybie okreÊlonym w art. 160.

2. Umowa o zmianie w∏aÊciciela pakietu 10% lub
wi´cej udzia∏ów (akcji) spó∏ki albo pakietu udzia∏ów
(akcji), umo˝liwiajàca przej´cie kontroli nad koncesjonariuszem lub dzia∏alnoÊcià obj´tà koncesjà przez innà
osob´, winna byç zawarta, pod rygorem niewa˝noÊci,
za zgodà Prezesa Urz´du.

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, udzielane
jest na wniosek zainteresowanego.

Art. 170. 1. Prezes Urz´du cofa koncesj´, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej koncesjà,

Art. 174. 1. Zezwolenie na zarzàdzanie lotniskiem
u˝ytku publicznego uprawnia do Êwiadczenia us∏ug
lotniczych zwiàzanych ze startem, làdowaniem i postojem statków powietrznych, wykonywanych na rzecz
przewoêników lotniczych oraz innych u˝ytkowników
statków powietrznych.
2. Zezwolenie na zarzàdzanie lotniskiem u˝ytku publicznego mo˝e uzyskaç przedsi´biorca b´dàcy:

2) koncesjonariusz nie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà w oznaczonym w niej terminie,

1) organem administracji publicznej Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) otwarto likwidacj´ koncesjonariusza albo nastàpi∏a
jego upad∏oÊç,

2) paƒstwowà lub samorzàdowà jednostkà organizacyjnà,

4) koncesjonariusz nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w niniejszej ustawie.

3) spó∏kà akcyjnà lub spó∏kà z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià zarejestrowanà w Rzeczypospolitej
Polskiej, z zastrze˝eniem przepisu art. 165 ust. 2,

2. Prezes Urz´du mo˝e cofnàç koncesj´ lub zmieniç
jej zakres ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub inny wa˝ny interes publiczny.
3. Koncesjonariusz, którego koncesja zosta∏a cofni´ta, mo˝e wystàpiç z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 5 lat od dnia
uprawomocnienia si´ decyzji o cofni´ciu koncesji.
Art. 171. Prezes Urz´du udziela, odmawia udzielenia, zmienia w tym ogranicza przedmiot, zakres lub obszar dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà oraz cofa koncesj´
w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 172. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem umów
i przepisów mi´dzynarodowych, okreÊli szczegó∏owe
wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji,
jakie jest obowiàzany przedstawiç przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o koncesj´ lub wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przewozu lotniczego.
Rozdzia∏ 2
Zezwolenia
Art. 173. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na lotniskach u˝ytku
publicznego w zakresie:
1) zarzàdzania lotniskiem,

4) spó∏dzielnià zarejestrowanà w Rzeczypospolitej
Polskiej; art. 165 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Zezwolenia udziela si´ przedsi´biorcy, o którym
mowa w ust. 2, jeÊli ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) siedziba lub sta∏e miejsce zamieszkania przedsi´biorcy znajduje si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) zarzàdzanie lotniskiem stanowi podstawowy rodzaj
dzia∏alnoÊci wnioskodawcy, zgodnie z numerem
identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów
gospodarki narodowej, wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci,
3) wnioskodawca jednoczeÊnie nie zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià w zakresie przewozu lotniczego,
4) sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje, ˝e
jest on w stanie sprostaç zobowiàzaniom finansowym zwiàzanym z wykonywaniem dzia∏alnoÊci,
zgodnie z planem gospodarczym obejmujàcym co
najmniej 2 lata dzia∏alnoÊci,
5) w przypadku wniosku o zezwolenie na zarzàdzanie
lotniskiem wspó∏u˝ytkowanym z wojskiem lub
u˝ytkowanym przez s∏u˝by paƒstwowe, udost´pnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, uzyska
zgod´ tych s∏u˝b na przej´cie zarzàdu lotniska
i przedstawi stosownà umow´, okreÊlajàcà zasady
i warunki udost´pnienia tego lotniska.

2) obs∏ugi naziemnej statków powietrznych, ∏adunków, pasa˝erów i ich baga˝u.

Art. 175. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 174 ust. 1, powinien zawieraç:

2. Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, odmawia wydania oraz cofa zezwolenie,
o którym mowa w ust. 1.

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ oraz adres,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców,
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3) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci,
4) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci (lotnisko lub
port lotniczy).
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca obowiàzany jest do∏àczyç:
1) dokumenty, o których mowa w art. 166 ust. 3 pkt 1
i 3—6,
2) projekt rozwiàzania zabezpieczenia obs∏ugi ruchu
lotniczego, lotniskowego systemu ratowniczo-gaÊniczego, os∏ony meteorologicznej oraz ochrony
lotniska,
3) certyfikat uzyskany w trybie okreÊlonym w art. 160,
4) w przypadku lotniska, o którym mowa w art. 174
ust. 3 pkt 5, dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie
wymogów okreÊlonych w tym przepisie.
3. Prezes Urz´du odmawia udzielenia zezwolenia
ze wzgl´dów, o których mowa w art. 168 ust. 1 pkt 1, 2
i 4, a tak˝e jeÊli wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ
okreÊlonych w ust. 1 i 2 oraz w art. 173 ust. 3, art. 174
ust. 2 i 3.
4. Do przypadku cofania zezwolenia przepisy
art. 170 stosuje si´ odpowiednio.
5. Zezwolenia udziela si´ na czas oznaczony, nie
krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.
6. W zezwoleniu okreÊla si´:
1) osob´ wnioskodawcy, jego siedzib´ lub miejsce zamieszkania,
2) przedmiot dzia∏alnoÊci,
3) struktur´ kapita∏owà przedsi´biorcy,
4) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci,
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4) zawiadomiç Prezesa Urz´du o zamierzonym zawieszeniu lub zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci,
5) udost´pniaç przedsi´biorstwo osobom kontrolujàcym jego dzia∏alnoÊç,
6) zg∏aszaç Prezesowi Urz´du wszelkie zmiany danych
okreÊlonych w zezwoleniu,
7) powiadamiaç Prezesa Urz´du, z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni, o zamiarze nabycia akcji lub udzia∏ów, o których mowa w art. 64.
Art. 176. Obs∏uga naziemna obejmuje nast´pujàce
kategorie us∏ug wykonywanych w porcie lotniczym na
rzecz przewoêników lotniczych u˝ytkujàcych port lotniczy, zwanych dalej „u˝ytkownikami”:
1) ogólne us∏ugi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie u˝ytkowników,
2) obs∏ug´ pasa˝erów,
3) obs∏ug´ baga˝u,
4) obs∏ug´ ∏adunków (towarów i poczty),
5) obs∏ug´ p∏ytowà statków powietrznych,
6) obs∏ug´ kabinowà statków powietrznych,
7) obs∏ug´ w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materia∏y techniczne,
8) obs∏ug´ techniczno-administracyjnà statków powietrznych,
9) obs∏ug´ operacyjnà lotu i administracyjnà za∏óg
statków powietrznych,
10) transport naziemny pomi´dzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym,
11) obs∏ug´ w zakresie zaopatrzenia pok∏adowego statków powietrznych.

5) termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,
6) okres wa˝noÊci zezwolenia,
7) szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci.
7. Zarzàdzajàcy posiadajàcy zezwolenie jest obowiàzany:
1) zachowywaç warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci
ustalone w certyfikacie i zezwoleniu,
2) przekazywaç do wiadomoÊci Prezesa Urz´du roczne sprawozdania finansowe odnoszàce si´ do poprzedniego roku finansowego, a tak˝e inne informacje i dokumenty istotne dla oceny dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa w latach nast´pnych,
3) zapewniç, ˝e czynnoÊci w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci b´dà powierzone osobom posiadajàcym odpowiednie kwalifikacje oraz, ˝e dzia∏alnoÊç
b´dzie wykonywana przy u˝yciu w∏aÊciwego, specjalistycznego sprz´tu,

Art. 177. 1. Obs∏uga naziemna powinna byç zorganizowana na zasadach równego traktowania przedsi´biorców Êwiadczàcych t´ obs∏ug´ oraz obs∏ugiwanych
u˝ytkowników portu lotniczego, którzy powinni mieç
zapewnionà mo˝liwoÊç wyboru Êwiadczàcego obs∏ug´
spoÊród uprawnionych przedsi´biorców, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2 i 3 oraz art. 178.
2. Zezwolenie na wykonywanie obs∏ugi naziemnej
mo˝e uzyskaç:
1) zarzàdzajàcy lotniskiem, ∏àcznie z zezwoleniem na
zarzàdzanie lotniskiem lub oddzielnie,
2) inny przedsi´biorca odpowiadajàcy wymaganiom
okreÊlonym w art. 165 ust. 1 i 2, przy czym, je˝eli
jest obcym przewoênikiem lotniczym, udzielenie
zezwolenia na obs∏ug´ innych u˝ytkowników portu lotniczego powinno byç przewidziane w umowie
mi´dzynarodowej i dokonane z uwzgl´dnieniem
przepisu art. 196 ust. 1.

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8297 —

3. Zezwolenia udziela si´ przedsi´biorcy, o którym
mowa w ust. 2, je˝eli spe∏nia wymagania dotyczàce
zdolnoÊci finansowej przedsi´biorstwa, bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ i osób, ochrony lotnictwa, ochrony Êrodowiska naturalnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Sprawdzenie spe∏nienia tych wymagaƒ mo˝e byç dokonane w procesie certyfikacji,
o której mowa w art. 160.
Art. 178. W przypadku gdy obs∏ug´ naziemnà wykonuje zarzàdzajàcy lotniskiem, obowiàzany jest:
1) nie subwencjonowaç dzia∏alnoÊci zwiàzanej z obs∏ugà naziemnà z wp∏ywów, które osiàga z pe∏nienia funkcji zarzàdzajàcego lotniskiem,
2) prowadziç odr´bnà rachunkowoÊç w zakresie zarzàdzania lotniskiem oraz w zakresie Êwiadczenia
us∏ug obs∏ugi naziemnej,
3) zapewniç odpowiedni poziom us∏ug, ubezpieczenia, a tak˝e bezpieczeƒstwa, ochrony urzàdzeƒ,
statków powietrznych, wyposa˝enia, osób oraz
ochrony Êrodowiska, potwierdzony certyfikatem,
o którym mowa w art. 160 ust. 3 pkt 4.
Art. 179. 1. Liczba zezwoleƒ na wykonywanie obs∏ugi naziemnej mo˝e byç ograniczona:
1) w portach lotniczych, w których iloÊç obs∏ugiwanych w ciàgu roku pasa˝erów i ∏adunków jest ni˝sza od okreÊlonej w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie art. 182,
2) w ka˝dym porcie lotniczym w odniesieniu do us∏ug
wymienionych w art. 176 pkt 3, 4, 5 i 7,
3) w ka˝dym porcie lotniczym, w którym wyst´pujà
ograniczenia dysponowanej powierzchni lub przepustowoÊci.
2. W przypadku ograniczenia liczby udzielanych zezwoleƒ zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 wybór przedsi´biorcy
dokonywany jest w drodze konkursu organizowanego
przez:
1) zarzàdzajàcego lotniskiem, je˝eli podobnej obs∏ugi
nie Êwiadczy on sam lub inny przedsi´biorca, nad
którym zarzàdzajàcy lotniskiem sprawuje kontrol´
lub w którym posiada udzia∏y,
2) w innych przypadkach — Prezesa Urz´du po konsultacji z zarzàdzajàcym lotniskiem.
3. Ograniczenia liczby zezwoleƒ wprowadza Prezes
Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, podj´tej po
zapoznaniu si´ z opiniami zarzàdzajàcego lotniskiem
i organizacji reprezentujàcej u˝ytkowników portu lotniczego.
Art. 180. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem spe∏niajàcy
okreÊlone przez prawo wymagania ma pierwszeƒstwo
w uzyskaniu zezwolenia na obs∏ug´ naziemnà w przypadku ograniczenia liczby zezwoleƒ na podstawie
art. 179 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Zarzàdzajàcy lotniskiem obowiàzany jest umo˝liwiç korzystanie przez przedsi´biorców Êwiadczàcych
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obs∏ug´ naziemnà na rzecz innych u˝ytkowników oraz
u˝ytkowników wykonujàcych obs∏ug´ w∏asnych rejsów z urzàdzeƒ i przestrzeni lotniska oraz ze scentralizowanej jego infrastruktury, na zasadach niepowodujàcych dyskryminacji i nieograniczajàcych mo˝liwoÊci
uczciwej konkurencji.
Art. 181. 1. Przewoênicy lotniczy mogà wykonywaç
obs∏ug´ w∏asnà swoich statków powietrznych, za∏óg,
pasa˝erów i ∏adunku, pod warunkiem uzyskania zezwolenia, przy odpowiednim zastosowaniu art. 177
ust. 2 pkt 2.
2. Liczba zezwoleƒ mo˝e byç ograniczona:
1) w odniesieniu do kategorii us∏ug wymienionych
w art. 176 pkt 3, 4, 5 i 7,
2) w ka˝dym porcie lotniczym, w którym wyst´pujà
ograniczenia dysponowanej powierzchni lub przepustowoÊci.
3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 2 udzielenie zezwolenia nast´puje po przeprowadzeniu konkursu, przy odpowiednim zastosowaniu art. 179 ust. 2.
Art. 182. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem umów
oraz przepisów mi´dzynarodowych, okreÊli:
1) szczegó∏owy wykaz rodzajów us∏ug w poszczególnych kategoriach wymienionych w art. 176,
2) szczegó∏owe warunki i tryb udzielania zezwoleƒ na
wykonywanie obs∏ugi naziemnej oraz dokumenty
i informacje, jakie powinni przedstawiç ubiegajàcy
si´ o zezwolenia,
3) iloÊci pasa˝erów i ∏adunku, o których mowa
w art. 179 ust. 1 pkt 1, szczegó∏owe zasady i kryteria
stosowane przy wprowadzeniu ograniczeƒ, o których mowa w art. 179 ust. 1 i w art. 181 ust. 2 pkt 2.
Rozdzia∏ 3
Przepisy szczególne
Art. 183. 1. Na wniosek jednostki samorzàdu terytorialnego, zawierajàcy propozycj´ rekompensaty zarzàdzajàcemu lotniskiem nadwy˝ki kosztów nad przychodami lub przyznania innych Êwiadczeƒ, Prezes
Urz´du mo˝e zawrzeç z zarzàdzajàcym lotniskiem
umow´ w zakresie wykonywania przez niego obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej, zapewniajàcego funkcjonowanie lotniska o stosunkowo niedu˝ym ruchu lotniczym, lecz wa˝nym dla miasta lub regionu, z zachowaniem okreÊlonych wymagaƒ w zakresie regularnoÊci
i ciàg∏oÊci ruchu lotniczego na tym lotnisku.
2. Podstawà zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 1, jest uprzednie ustalenie w umowie zawartej
pomi´dzy Prezesem Urz´du i wnioskujàcà jednostkà
samorzàdu terytorialnego zasad wspó∏finansowania
zarzàdzajàcego lotniskiem u˝ytku publicznego w zwiàzku z wykonywaniem przez niego obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej, o którym mowa w ust. 1.
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3. Dofinansowanie przez Prezesa Urz´du ze Êrodka,
o którym mowa w art. 26 ust. 2, nie mo˝e przekraczaç:
1) dofinansowania zarzàdzajàcego lotniskiem przez
wnioskujàcà jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
2) ∏àcznych kosztów eksploatacji lotniska, bez amortyzacji.
Art. 184. W sprawach lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1179, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1,
poz. 2 i Nr 115, poz. 995).
Art. 185. W sprawach lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej nie majà zastosowania przepisy art. 494, 531
i 553 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 i z 2001 r.
Nr 102, poz. 1117).
DZIA¸ IX
Ochrona lotnictwa cywilnego
Art. 186. Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagra˝ajàcymi bezpieczeƒstwu lotnictwa oraz bezpieczeƒstwu osób i mienia
w zwiàzku z jego dzia∏alnoÊcià podlega odr´bnym
ustawom, umowom i przepisom mi´dzynarodowym
oraz szczególnym przepisom Prawa lotniczego.
Art. 187. 1. Rada Ministrów:
1) ustala, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu
opinii Rady Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
2) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady realizacji
ochrony lotnictwa cywilnego, w szczególnoÊci dotyczàce:
a) organizacji ochrony, dzia∏aƒ zapobiegawczych
i dzia∏aƒ w przypadkach aktów bezprawnej ingerencji,
b) obowiàzków i wspó∏pracy w tym zakresie organów administracji publicznej i s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne, Prezesa
Urz´du, zarzàdzajàcych lotniskami, przewoêników lotniczych, organów zarzàdzania ruchem
lotniczym oraz innych organów i s∏u˝b publicznych,
c) ponoszenia i rozliczania kosztów zapewnienia
ochrony, w tym kosztów odpowiedniego wyposa˝enia.
2. W krajowym programie i rozporzàdzeniu, o których mowa w ust. 1, okreÊlone zostanà równie˝ zadania zwiàzane z kontrolà osób oraz przewo˝onego drogà lotniczà baga˝u, ∏adunków i przesy∏ek pocztowych:
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1) w ruchu mi´dzynarodowym przez Stra˝ Granicznà,
2) w ruchu krajowym przez Policj´.
Art. 188. 1. Zgodnie z krajowym programem i przepisami rozporzàdzenia, o których mowa w art. 187, zadania ochrony sà realizowane:
1) wed∏ug programów ochrony poszczególnych lotnisk, przewoêników lotniczych i innych podmiotów
prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà
oraz paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym,
2) na lotniskach u˝ytku publicznego i, w razie potrzeby, na innych lotniskach, przy pomocy zespo∏ów
ochrony lotniska oraz centrum koordynacji antykryzysowej.
2. Koszty zwiàzane z realizacjà zadaƒ ochrony lotnictwa cywilnego ponoszone przez zarzàdzajàcych lotniskami mogà byç wliczone do op∏at lotniskowych,
a ponoszone przez organy zarzàdzania ruchem lotniczym — do op∏at pobieranych przez te organy.
Art. 189. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodowych oraz
krajowego programu i rozporzàdzenia Rady Ministrów,
o których mowa w art. 187 ust. 2, szczegó∏owe wymagania dotyczàce programów ochrony, o których mowa
w art. 188, obowiàzków organu nadzoru lotniczego, zarzàdzajàcych lotniskami i przedsi´biorstw lotniczych
w zakresie ochrony, a tak˝e szkolenia odpowiedniego
personelu.
DZIA¸ X
Przewóz lotniczy
Art. 190. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ do
przewozów lotniczych krajowych oraz, w zakresie nieunormowanym odmiennie przez umowy mi´dzynarodowe, do przewozów lotniczych mi´dzynarodowych
wykonywanych przez polskich i obcych przewoêników
lotniczych.
Art. 191. 1. Polski przewoênik lotniczy mo˝e wykonywaç przewozy lotnicze w zakresie i na warunkach
okreÊlonych w certyfikacie i koncesji, o których mowa
w art. 160 i 164.
2. Upowa˝nienia do wykonywania przewozów na
okreÊlonych trasach lub obszarach udziela przewoênikowi Prezes Urz´du w drodze odr´bnej decyzji.
3. Je˝eli wymagajà tego umowy mi´dzynarodowe
lub prawo paƒstwa, w którego granicach majà byç wykonywane przewozy lotnicze, Prezes Urz´du dokonuje
wyznaczenia polskich przewoêników lotniczych uprawnionych do wykonywania przewozów na okreÊlonych
trasach lub obszarach tego paƒstwa, informujàc o tym
w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa.
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4. Przy upowa˝nianiu i wyznaczaniu polskich przewoêników lotniczych uwzgl´dnia si´ interes publiczny
oraz potrzeby rozwoju polskiego transportu lotniczego.
5. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç upowa˝nienia lub
wyznaczenia ubiegajàcemu si´ o nie polskiemu przewoênikowi lotniczemu albo ograniczyç je — w szczególnoÊci w odniesieniu do oferowanej zdolnoÊci przewozowej — w przypadkach gdy:
1) jest to konieczne ze wzgl´du na ograniczenia wynikajàce z umów lub przepisów mi´dzynarodowych,
2) jest to uzasadnione w celu unikni´cia powa˝nego
ograniczenia mo˝liwoÊci skutecznego konkurowania polskich przewoêników lotniczych z obcymi
przewoênikami lotniczymi,
3) jest to uzasadnione potrzebà umo˝liwienia op∏acalnoÊci regularnych przewozów na linii lotniczej ju˝
obs∏ugiwanej, na której nie ma potrzeby zwi´kszenia oferowanej zdolnoÊci przewozowej,
4) wykonywanie lotów regularnych na danej linii zosta∏o ju˝ wczeÊniej powierzone innemu przewoênikowi lotniczemu na zasadzie obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej.
6. Je˝eli o upowa˝nienie lub wyznaczenie, o których mowa w ust. 2 i 3, wyst´puje dwu lub wi´cej przewoêników lotniczych ubiegajàcych si´ o upowa˝nienie
lub wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych mi´dzy tymi samymi portami lotniczymi, Prezes
Urz´du podejmuje decyzj´ o wyborze przewoênika po
przeprowadzeniu konkursu, w którym jako kryteria
oceny przyjmuje si´:
1) zdolnoÊç do zapewnienia przez przewoênika w∏aÊciwego poziomu us∏ug i konkurencyjnego poziomu op∏at za przewozy oraz, w przypadku przewozów mi´dzynarodowych, skutecznego konkurowania z obcymi przewoênikami lotniczymi,
2) wczeÊniej poniesione nak∏ady i dotychczas osiàgane przez niego wyniki ekonomiczne.
7. Upowa˝nienie lub wyznaczenie mo˝e byç cofni´te lub ograniczone w razie stwierdzenia, ˝e przewoênik
lotniczy nie stosuje si´ do przepisów obowiàzujàcych
w zakresie przewozu lotniczego.
8. Upowa˝nienie, wyznaczenie, ich odmowa, ograniczenie i cofni´cie nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 192. 1. Decyzja w sprawie upowa˝nienia i wyznaczenia, o którym mowa w art. 191 ust. 2 i 3, wydawana jest na wniosek przewoênika lotniczego. Wniosek
powinien byç z∏o˝ony Prezesowi Urz´du co najmniej
30 dni przed planowanym dniem rozpocz´cia regularnego przewozu i zawieraç informacje dotyczàce:
1) trasy, rodzaju przewozu, oferowanej zdolnoÊci
przewozowej, cz´stotliwoÊci lotów, typów statków
powietrznych, prognozy przewozów,
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2) przewidywanej rentownoÊci po∏àczenia.
2. Przewoênik lotniczy jest obowiàzany zawiadomiç
Prezesa Urz´du, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni,
o planowanym zaprzestaniu wykonywania regularnego przewozu na trasie, do obs∏ugi której zosta∏ upowa˝niony lub wyznaczony, podajàc przyczyn´.
Art. 193. 1. Obcy przewoênik lotniczy mo˝e wykonywaç przewozy lotnicze do lub z Rzeczypospolitej Polskiej tylko w zakresie i na warunkach okreÊlonych w zezwoleniu wydanym na wniosek obcego przewoênika
przez Prezesa Urz´du, przy uwzgl´dnieniu postanowieƒ umów i przepisów mi´dzynarodowych.
2. Zezwolenie nie jest wymagane:
1) w przypadku pojedynczych lotów pasa˝erskich
wykonywanych statkami powietrznymi o pojemnoÊci nieprzewy˝szajàcej 12 miejsc pasa˝erskich,
wykorzystywanych wy∏àcznie przez zamawiajàcego lub zamawiajàcych na trasie przez nich ustalonej,
2) w przypadku pojedynczych lotów towarowych wykonywanych statkami o maksymalnej masie startowej nieprzewy˝szajàcej 5700 kg, wykorzystywanych wy∏àcznie przez zamawiajàcego lub zamawiajàcych na trasie przez nich ustalonej.
3. Prezes Urz´du wydaje zezwolenie na czas okreÊlony.
4. Obcy przewoênik lotniczy powinien byç upowa˝niony i wyznaczony do wykonywania przewozów lotniczych na okreÊlonych trasach lub obszarach oraz odpowiednio certyfikowany przez w∏aÊciwy organ paƒstwa,
w którym jest koncesjonowany.
5. Prezes Urz´du mo˝e:
1) w przypadkach szczególnych uznaç wyznaczenie,
o którym mowa w ust. 4, przez organ paƒstwa innego ni˝ paƒstwo koncesjonujàce,
2) nie uznaç wyznaczenia dotyczàcego przewoênika
uzale˝nionego od podmiotu lub podmiotów
paƒstw trzecich,
3) nakazaç przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia spe∏nienia przez przewoênika wymagaƒ certyfikacji, zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi.
Art. 194. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na okreÊlonych trasach lub obszarach, o którym mowa w art. 193 ust. 1,
zawierajàcy wymagane dane i dokumenty powinien
byç z∏o˝ony przed zamierzonym rozpocz´ciem przewozów w terminie nie krótszym ni˝:
1) 3 dni robocze — w przypadku przewozów wykonywanych w lotach pojedynczych — uznajàc lot tam
i z powrotem za jeden lot,
2) 7 dni roboczych — w przypadku dwu lub wi´cej nieregularnych lotów handlowych,
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3) 14 dni roboczych — w przypadku serii nieregularnych lotów handlowych obejmujàcej co najmniej
dziesi´ç lotów,
4) 30 dni — w przypadku przewozów regularnych.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si´ informacje okreÊlajàce:
1) nazw´, siedzib´ i adres przewoênika lotniczego,
2) tras´, na której majà byç wykonywane przewozy,
oraz rodzaj tych przewozów (pasa˝erowie wraz
z baga˝em, towar, poczta),
3) oferowanà zdolnoÊç przewozowà i cz´stotliwoÊç lotów,
4) typy statków powietrznych i ich znaki rejestracyjne,
5) organizacj´ przedsi´biorstwa przewoênika lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
eksploatacyjno-handlowà obs∏ug´ jego przewozów lotniczych w polskich portach lotniczych.
3. Do wniosku o udzielenie zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nale˝y do∏àczyç:
1) dokumenty okreÊlajàce status prawny przewoênika
lotniczego oraz struktur´ kapita∏owà i rzeczywistà
kontrol´ przedsi´biorstwa przewoênika,
2) dokument stwierdzajàcy upowa˝nienie, a w przypadku gdy wymaga tego umowa mi´dzynarodowa, równie˝ wyznaczenie przez w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa do wykonywania przewozów obj´tych wnioskiem,
3) certyfikat przewoênika lotniczego wydany przez
w∏aÊciwy organ obcego paƒstwa,
4) polis´ ubezpieczeniowà lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzajàcy ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody zwiàzane z eksploatacjà statków powietrznych, przewozem lotniczym
pasa˝erów, baga˝u, towarów i poczty oraz w stosunku do osób trzecich,
5) umow´ zawartà ze zleceniodawcà na wykonywanie
przewozu nieregularnego, z wykazaniem wysokoÊci op∏aty.
4. Do wniosku o udzielenie zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nale˝y do∏àczyç:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2—4,
2) Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu statku powietrznego,
3) umow´, o której mowa w ust. 3 pkt 5.
Art. 195. 1. Zezwolenie mo˝e byç udzielone, je˝eli
zarazem:
1) przemawia za tym interes publiczny,
2) polscy przewoênicy lotniczy korzystajà w paƒstwie
obcego przewoênika z podobnych praw lub uzyskujà inne wzajemne korzyÊci,
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3) zapewniona jest mo˝liwoÊç obs∏ugi lotów i przewozów w polskich portach lotniczych,
4) w przypadku lotów wykonywanych w ramach przewozów nieregularnych, dodatkowo:
a) przewóz nie mo˝e byç na podobnych warunkach
wykonany w lotach regularnych mi´dzy tymi samymi portami lotniczymi lub regionami,
b) przy przewozach czarterowych lub grupowych
rozpoczynajàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasady ich organizacji sà zgodne z przepisami polskimi.
2. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç wydania zezwolenia na wykonywanie przewozu lotniczego, je˝eli jest to
konieczne ze wzgl´du na ograniczenia wynikajàce
z umów i przepisów mi´dzynarodowych oraz w przypadku gdy nie zostanà spe∏nione warunki, o których
mowa w ust. 1, art. 193 ust. 4 oraz art. 194.
3. W zezwoleniu okreÊla si´ jego warunki, ograniczenia oraz termin jego wa˝noÊci.
4. Zezwolenie mo˝e zostaç przez Prezesa Urz´du
cofni´te lub ograniczone w razie stwierdzenia, ˝e przewoênik nie stosuje si´ do przepisów obowiàzujàcych
w zakresie przewozu lotniczego lub w inny sposób narusza warunki lub ograniczenia ustalone w zezwoleniu.
5. Wydanie, odmowa wydania, ograniczenie lub
cofni´cie zezwolenia na przewozy, o których mowa
w art. 194 ust. 1 pkt 1 i 2, mo˝e nastàpiç przy wykorzystaniu teleksowej ∏àcznoÊci lotniczej lub ∏àcznoÊci elektronicznej, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa
w art. 194 ust. 1 pkt 3 i 4, w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 196. 1. Je˝eli zezwolenie, o którym mowa
w art. 193 ust. 1, nie okreÊla prawa obcego przewoênika do utrzymywania w∏asnego personelu do obs∏ugi
technicznej, eksploatacyjnej i handlowej przewozów,
uprawnienia takie mogà byç przyznawane przewoênikowi w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urz´du, przy uwzgl´dnieniu zasady wzajemnoÊci. Przepis
ten nie narusza przepisów art. 177—182 dotyczàcych
obs∏ugi naziemnej.
2. Na wniosek obcego przewoênika lotniczego, Prezes Urz´du mo˝e udzieliç mu zezwolenia na prowadzenie sprzeda˝y przewozów lotniczych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzgl´dnieniu zasady
wzajemnoÊci.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do∏àczyç nast´pujàce dokumenty:
1) odpis z rejestru sàdowego oddzia∏u przedsi´biorstwa przewoênika na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) zaÊwiadczenie o nadaniu oddzia∏owi numeru identyfikacji podatkowej NIP,
3) zaÊwiadczenie o nadaniu oddzia∏owi numeru identyfikacji w systemie REGON,
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4) okreÊlajàce nazw´, siedzib´ i adres oraz status
prawny podmiotu reprezentujàcego obcego przewoênika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(akt zawiàzania podmiotu, wypis z w∏aÊciwego rejestru) lub nazwisko i adres osoby fizycznej.
4. Do zezwoleƒ, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 184.
Art. 197. 1. Na wniosek wojewody lub w∏aÊciwej
jednostki samorzàdu terytorialnego Prezes Urz´du
mo˝e zarzàdziç, aby okreÊlona trasa, o stosunkowo
nieznacznym ruchu, lecz wa˝na dla miasta lub regionu,
by∏a obs∏ugiwana na zasadzie obowiàzku u˝ytecznoÊci
publicznej, z zachowaniem przez przewoênika okreÊlonych wymagaƒ dotyczàcych w szczególnoÊci ciàg∏oÊci
i regularnoÊci przewozów, zdolnoÊci przewozowej i poziomu op∏at za przewozy, og∏aszajàc ten fakt w dzienniku urz´dowym Urz´du.
2. Je˝eli ˝aden z upowa˝nionych albo wyznaczonych przewoêników lotniczych nie podejmie si´ obs∏ugi danej trasy stosownie do wymagaƒ, o których mowa w ust. 1, Prezes Urz´du mo˝e og∏osiç konkurs
otwarty dla polskich przewoêników, a gdy przewidujà
to umowy mi´dzynarodowe — tak˝e dla obcych przewoêników w celu wybrania przewoênika lub wyst´pujàcych wspólnie przewoêników, gotowych do przyj´cia
obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej.
3. Podstawà oceny ofert sk∏adanych w konkursie
b´dzie forma lub wysokoÊç rekompensaty lub innych
Êwiadczeƒ, o jakie wnioskujà przewoênicy w zamian za
przyj´cie obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej.
4. Prezes Urz´du mo˝e w∏àczyç do obowiàzku s∏u˝by publicznej wymóg, aby przewoênik lotniczy zagwarantowa∏, ˝e b´dzie eksploatowa∏ t´ tras´ przez okreÊlony czas.
5. Prezes Urz´du mo˝e ograniczyç dost´p do trasy
obs∏ugiwanej w ramach obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej do jednego przewoênika, zapewniajàc mu wy∏àcznoÊç obs∏ugi tej trasy, na okres 3 lat. Po tym okresie procedur´, o której mowa w ust. 2, nale˝y powtórzyç.
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3. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej, nakazaç:
1) wycofanie taryfy nadmiernie wygórowanej,
w szczególnoÊci w warunkach niedostatecznej konkurencji,
2) wstrzymanie taryfy nadmiernie zani˝onej, w szczególnoÊci gdy zmusza innych przewoêników lotniczych do obni˝ania taryf na rynku poni˝ej poziomu
kosztów bàdê zmierza do wyeliminowania s∏abszych konkurentów z rynku,
bioràc pod uwag´ ca∏à struktur´ taryf na danej trasie,
w∏aÊciwie obliczone pe∏ne koszty przewoênika,
a w przypadkach okreÊlonych w pkt 1 równie˝ racjonalny poziom zwrotu nak∏adów kapita∏owych.
4. W celu zbadania prawid∏owoÊci taryfy lotniczej
Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od przewoênika, w ustalonym terminie, przed∏o˝enia wyczerpujàcych informacji
umo˝liwiajàcych prawid∏owà ocen´ danej taryfy,
w szczególnoÊci kosztów stanowiàcych podstaw´
ustalenia jej poziomu.
5. Je˝eli przewoênik lotniczy nie dostarcza wymaganych informacji w okreÊlonym terminie lub dostarcza je
w sposób niekompletny, Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, mo˝e za˝àdaç wycofania danej taryfy ze sprzeda˝y i z systemów rezerwacyjnych.
6. W przypadkach wskazujàcych na naruszenie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 oraz
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800) Prezes
Urz´du mo˝e skierowaç spraw´ do organu w∏aÊciwego do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, a je˝eli podjà∏ decyzj´ o wycofaniu taryfy lub o wstrzymaniu stosowania taryfy, decyzja Prezesa Urz´du pozostaje w mocy do czasu rozstrzygni´cia sprawy przez
ten organ.
7. Je˝eli umowy mi´dzynarodowe regulujà zasady
ustalania taryf przewozu lotniczego, Prezes Urz´du podejmuje dzia∏ania i decyzje administracyjne wobec taryf przewoêników lotniczych na zasadach okreÊlonych
w tych umowach.

Art. 198. 1. Taryfy przewozu lotniczego okreÊlajàce
wysokoÊç op∏at za przewóz lotniczy wykonywany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rozpoczynajàcy si´ lub koƒczàcy na tym terytorium oraz zwiàzane
z nim us∏ugi, jak równie˝ warunki stosowania tych
op∏at sà ustalane przez przewoêników lotniczych wed∏ug zasad rynkowych oraz podawane do publicznej
wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty.

Art. 199. Przewoênik lotniczy oferujàcy publicznie
swoje us∏ugi nie mo˝e odmówiç podj´cia przewozu pasa˝erowi i nadawcy, którzy poddali si´ obowiàzujàcym
przepisom i regulaminom przewozowym, chyba ˝e:

2. Taryfy, które majà byç stosowane w przewozach
lotniczych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przewozach mi´dzynarodowych
wykonywanych do i z Rzeczypospolitej Polskiej, powinny byç zg∏aszane Prezesowi Urz´du na 30 dni przed ich
wprowadzeniem w ˝ycie, z wyjàtkiem przypadków,
w których Prezes Urz´du zwolni∏ przewoêników z tego
obowiàzku lub skróci∏ termin do ich przedstawienia.

3) przewoênik lotniczy nie dysponuje Êrodkami potrzebnymi do wykonania danego przewozu,

1) przewóz jest zakazany lub ograniczony na podstawie obowiàzujàcych przepisów,
2) przewóz jest niedopuszczalny ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,

4) przewóz wykracza poza zakres bie˝àcej dzia∏alnoÊci
przewoênika lotniczego.
Art. 200. 1. Je˝eli z powodu ograniczonej liczby
miejsc na statku powietrznym wykonujàcym lot regu-
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larny przewoênik lotniczy nie mo˝e zapewniç zabrania
wszystkich pasa˝erów, którzy posiadajà wa˝ne bilety
i potwierdzone rezerwacje miejsc na ten lot oraz zg∏osili si´ do odprawy przed odlotem w wymaganym terminie:
1) pierwszeƒstwo przyj´cia pasa˝erów do przewozu
okreÊla przewoênik wed∏ug ustalonych zasad,
uwzgl´dniajàc przy tym pierwszeƒstwo osób wymagajàcych szczególnego traktowania, jak osoby
niepe∏nosprawne i dzieci podró˝ujàce bez opiekuna, a tak˝e mo˝liwoÊç dobrowolnej rezygnacji niektórych pasa˝erów z podró˝y w danym locie,
2) przewoênik zobowiàzany jest do zapewnienia pasa˝erowi:
a) zwrotu op∏aty za niewykonany przewóz albo zapewnienia przewozu w najbli˝szym dost´pnym
locie albo przewozu innà trasà w póêniejszym
terminie dogodnym dla pasa˝era,
b) rekompensaty finansowej zale˝nej od d∏ugoÊci
trasy nieodbytej podró˝y i od przewidywanego
opóênienia przybycia do miejsca przeznaczenia,
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1) spe∏niaç wymagania przejrzystoÊci, równoÊci
i uczciwej konkurencji mi´dzy przewoênikami lotniczymi i mi´dzy operatorami systemów,
2) zapewniç korzystajàcym z przewozu lotniczego najszerszy zakres wyboru.
3. Podmioty posiadajàce dost´p do systemów,
o których mowa w ust. 2, sà zobowiàzane chroniç tajemnic´ danych osobowych i nie mogà przetwarzaç ich
bez zgody zainteresowanych.
Art. 202. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, z uwzgl´dnieniem wià˝àcych umów i przepisów mi´dzynarodowych:
1) szczegó∏owe warunki udzielania zezwoleƒ na wykonywanie przewozu lotniczego,
2) szczegó∏owe zasady post´powania w sprawach taryf przewozu lotniczego okreÊlajàce tryb zg∏aszania
taryf, wycofywania ich ze sprzeda˝y lub wstrzymywania stosowania oraz szczegó∏owy zakres informacji wymaganych od przewoênika przy ocenie
prawid∏owoÊci taryf,

c) uzyskania bezp∏atnych Êwiadczeƒ, jak po∏àczenia
telefoniczne, telex lub fax, niezb´dne zakwaterowanie i wy˝ywienie stosownie do czasu oczekiwania.

3) zakazy i ograniczenia oraz specjalne warunki przewozu lotniczego przedmiotów i materia∏ów niebezpiecznych i innych wymagajàcych szczególnego
traktowania, w szczególnoÊci takich jak: zw∏oki
ludzkie, zwierz´ta, leki, Êrodki chemiczne,

2. Przewoênik mo˝e zastrzec, ˝e nie jest obowiàzany do Êwiadczeƒ przewidzianych w ust. 1 w stosunku
do pasa˝erów podró˝ujàcych bezp∏atnie lub ze zni˝kami, które nie sà publicznie dost´pne.

4) szczegó∏owe zasady dzia∏ania i warunki stosowania
komputerowych systemów rezerwacyjnych u˝ywanych przez przewoêników lotniczych,

3. Szczegó∏owe zasady dotyczàce post´powania
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, a w szczególnoÊci pierwszeƒstwa przyjmowania pasa˝erów, zwrotu
op∏aty za niewykonany przewóz, wysokoÊci i sposobu
wyp∏aty rekompensaty oraz Êwiadczeƒ na rzecz pasa˝erów niezabranych do przewozu, powinny byç okreÊlone, z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 202 pkt 4, w regulaminie, o którym mowa
w art. 205 ust. 3, albo w odr´bnych przepisach przewoênika wydanych i udost´pnionych pasa˝erom. Informacj´ o uprawnieniach przys∏ugujàcych pasa˝erom
w przypadku niezabrania na pok∏ad powinien otrzymaç
ka˝dy niezabrany do przewozu pasa˝er.
4. Przepisy ust. 1 nie pozbawiajà prawa dochodzenia przez osoby poszkodowane dodatkowych roszczeƒ
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci przewoênika, okreÊlonej
zgodnie z art. 208.
Art. 201. 1. Przewoênik lotniczy obowiàzany jest do
podania do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty rozk∏adów lotów regularnych.
2. Systemy rezerwacyjne udost´pniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dostarczania informacji dotyczàcych rozk∏adów lotów, miejsc do dyspozycji, op∏at za przewóz i zwiàzanych z przewozem us∏ug
przewoêników lotniczych oraz umo˝liwiajàce dokonywanie rezerwacji i wystawianie biletów, powinny byç
u˝ywane tak, by:

5) szczegó∏owe wymagania dotyczàce obowiàzkowych Êwiadczeƒ przewoênika lotniczego w razie
niezabrania na pok∏ad statku powietrznego pasa˝era posiadajàcego wa˝ny dokument przewozowy
i potwierdzonà rezerwacj´ na dany lot,
6) zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych,
7) wymagania dotyczàce regulaminów, o których mowa w art. 205 ust. 2, majàce w szczególnoÊci na
wzgl´dzie zastosowanie przepisów o ochronie konsumentów.
Art. 203. 1. Do przewozu lotniczego stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, z wyjàtkiem spraw uregulowanych inaczej w ustawie oraz w umowach i w przepisach mi´dzynarodowych.
2. Dozwolone sà umowy, decyzje i inne praktyki
przewoêników lotniczych warunkujàce korzystanie
z praw przewozowych przyznanych przewoênikom lotniczym w mi´dzynarodowych umowach o transporcie
lotniczym lub przyznanych polskim przewoênikom
przez obce paƒstwa.
Art. 204. 1. Prezes Urz´du lub osoby przez niego
upowa˝nione mogà sprawdzaç przestrzeganie przepisów dotyczàcych przewozów lotniczych i systemów rezerwacyjnych przez przewoêników lotniczych, osoby
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dzia∏ajàce w ich imieniu oraz podmioty prowadzàce
skomputeryzowane systemy rezerwacyjne.
2. W celu wykonania zadaƒ okreÊlonych w ust. 1
Prezes Urz´du lub osoby przez niego upowa˝nione
majà prawo dost´pu do przedsi´biorstw, ich pomieszczeƒ, akt i dokumentów oraz prawo do uzyskania potrzebnych informacji od pracowników i kontrahentów.
3. Prezes Urz´du w przypadku naruszenia przepisów dotyczàcych przewozów lotniczych:
1) wzywa podmiot kontrolowany do przywrócenia
stanu zgodnoÊci z prawem,
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wyrzàdzone przy pos∏ugiwaniu si´ mechanicznymi
Êrodkami komunikacji poruszanymi za pomocà si∏
przyrody, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.
2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w ust. 1, nie
powstaje, je˝eli szkoda wynik∏a z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywajàcego si´ zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.
3. Do odpowiedzialnoÊci przewoênika lotniczego za
szkody powsta∏e przy przewozie lotniczym stosuje si´
przepisy rozdzia∏u 2.

2) mo˝e cofnàç koncesj´ lub zezwolenie wydane na
podstawie Prawa lotniczego.

Art. 207. 1. OdpowiedzialnoÊç za szkody, o których
mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatujàca statek
powietrzny.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
Prezes Urz´du mo˝e powiadomiç o tym fakcie w∏aÊciwe organizacje oraz organy mi´dzynarodowe.

2. Za osob´ eksploatujàcà statek powietrzny uwa˝a
si´ osob´, która go u˝ywa∏a w czasie spowodowania
szkody.

Art. 205. 1. Do umowy przewozu lotniczego, w tym
czarteru lotniczego oraz do innych stosunków cywilnoprawnych zwiàzanych z przewozem lotniczym, nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy i umowami mi´dzynarodowymi, stosuje si´ przepisy prawa cywilnego.

3. Osob´, która przekaza∏a prawo u˝ywania statku
powietrznego innej osobie, uwa˝a si´ za eksploatujàcà
statek powietrzny, je˝eli zachowa∏a prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu.

2. Przewoênik lotniczy wydaje regulamin okreÊlajàcy typowe warunki przewozu lotniczego pasa˝erów
i baga˝u oraz towarów, z zachowaniem przepisów prawa cywilnego i niniejszej ustawy oraz postanowieƒ
umów mi´dzynarodowych.
3. Polski przewoênik lotniczy oraz dzia∏ajàcy w Rzeczypospolitej Polskiej obcy przewoênik lotniczy jest
obowiàzany przedstawiç regulamin, o którym mowa
w ust. 2, do wiadomoÊci Prezesa Urz´du, który mo˝e,
w drodze decyzji administracyjnej, nakazaç dostosowanie regulaminu do wymagaƒ obowiàzujàcego prawa. W zakresie sprzecznym z tym prawem regulamin
nie obowiàzuje kontrahentów przewoênika lotniczego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e, po
zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacji przewoêników
i przedsi´biorstw ubezpieczeniowych, wprowadziç do
stosowania, w drodze rozporzàdzenia, postanowienia
umów mi´dzynarodowych w odniesieniu do przewozów lotniczych mi´dzynarodowych niepodlegajàcych
tym umowom, a rozpoczynajàcych si´ lub koƒczàcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do przewozów lotniczych krajowych.
DZIA¸ XI
OdpowiedzialnoÊç cywilna
Rozdzia∏ 1
OdpowiedzialnoÊç za szkody spowodowane przez
ruch statków powietrznych
Art. 206. 1. OdpowiedzialnoÊç za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialnoÊci za szkody

4. Za u˝ywajàcà statek powietrzny uwa˝a si´ osob´, która u˝ywa go bàdê sama, bàdê przez osoby za nià
dzia∏ajàce, choçby przekroczy∏y udzielone im uprawnienia.
5. Osob´ wpisanà do rejestru statków powietrznych jako u˝ytkownika uwa˝a si´ za osob´ eksploatujàcà statek powietrzny i ponoszàcà odpowiedzialnoÊç
za szkod´, chyba ˝e udowodni, ˝e eksploatujàcà w danym czasie by∏a inna osoba.
6. OdpowiedzialnoÊç za szkody ponosi równie˝
osoba, która bezprawnie u˝ywa statku powietrznego;
solidarnie z nià odpowiedzialnoÊç ponoszà osoby okreÊlone w ust. 1—5, chyba ˝e u˝ycie statku powietrznego
nastàpi∏o bez ich winy.
7. Solidarnie z osobami okreÊlonymi w ust. 1—6
odpowiadajà osoby, z których winy szkoda powsta∏a.
Rozdzia∏ 2
OdpowiedzialnoÊç za szkody zwiàzane z przewozem
lotniczym
Art. 208. 1. Przewoênik lotniczy odpowiada za szkody w przewozie pasa˝erów, baga˝u i towarów na zasadach okreÊlonych w umowach mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà, stosownie
do zakresu ich stosowania.
2. Postanowienia umów, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ równie˝ do odpowiedzialnoÊci przewoênika
lotniczego za szkody w przewozie mi´dzynarodowym
niepodlegajàcym tym umowom, a rozpoczynajàcym
si´ lub koƒczàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z wykonywaniem làdowania handlowego na
tym terytorium oraz w przewozie lotniczym krajowym.
W przypadku przyj´cia przez Rzeczpospolità Polskà
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ró˝nych umów mi´dzynarodowych oraz zmian i uzupe∏nieƒ do nich w przewozie tym stosuje si´ jedynie
postanowienia umowy ostatnio ratyfikowanej przez
Rzeczpospolità Polskà.
3. W odniesieniu do szkód na osobie pasa˝era minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii organizacji
przewoêników lotniczych i organizacji przedsi´biorstw
ubezpieczeniowych:
1) uznaç jako obowiàzujàcy system umo˝liwiajàcy zapewnienie odszkodowaƒ powy˝ej kwot nale˝nych
od przewoênika lotniczego za odpowiednià dop∏atà do op∏aty przewozowej, pobieranà przez przewoênika lotniczego na rzecz takiego systemu,
2) wprowadziç obowiàzek wyp∏aty zaliczek na poczet
odszkodowaƒ uprawnionym osobom na pokrycie
ich pilnych potrzeb ekonomicznych.
4. Przewoênicy sà obowiàzani podawaç do publicznej wiadomoÊci warunki odpowiedzialnoÊci cywilnej
okreÊlone w ich regulaminach.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb reklamacji i zg∏aszania roszczeƒ wobec przewoêników lotniczych w przypadkach powstania szkód przy przewozie lotniczym.
Rozdzia∏ 3
Ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci cywilnej
Art. 209. 1. U˝ytkownicy statków powietrznych,
przewoênicy i inni przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç lotniczà sà zobowiàzani ubezpieczyç si´ od odpowiedzialnoÊci cywilnej odpowiednio za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z ruchem statków powietrznych,
z przewozem lotniczym lub wykonywaniem innej dzia∏alnoÊci lotniczej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii organizacji przewoêników lotniczych i przedsi´biorstw
ubezpieczeniowych, wymagania dotyczàce ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej, o którym mowa
w ust. 1, zró˝nicowane ze wzgl´du na charakterystyk´
statków powietrznych, rodzaj dzia∏alnoÊci lotniczej
podlegajàcej certyfikacji oraz minimalnà wysokoÊç sumy tego ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem przepisów
ubezpieczeniowych krajowych i mi´dzynarodowych.
DZIA¸ XII
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2) wykonuje lot statkiem powietrznym niemajàcym
wymaganych znaków i napisów,
3) wbrew cià˝àcemu na nim obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 64 ustawy, nie powiadamia Prezesa
Urz´du o zamiarze nabycia akcji (udzia∏ów) w spó∏ce zarzàdzajàcej lotniskiem w iloÊci zapewniajàcej
mu osiàgni´cie lub przekroczenie odpowiednio
25%, 33% lub 49% ogólnej liczby g∏osów,
4) wbrew art. 66 ust. 1, z zastrze˝eniem art. 66 ust. 2
ustawy, b´dàc posiadaczem nieruchomoÊci niestanowiàcej lotniska, zezwala na wykonywanie na niej
startów i làdowaƒ statków powietrznych,
5) nie wykonuje zarzàdzeƒ i poleceƒ zarzàdzajàcego
lotniskiem zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa lotów lub porzàdkiem na lotnisku, o których mowa w art. 82 pkt 3 ustawy,
6) zarzàdzajàc lotniskiem, nie przestrzega przepisów
dotyczàcych rejestru lotnisk,
7) wbrew zakazom lub ostrze˝eniom podanym do powszechnej wiadomoÊci przy pomocy tablic lub
w inny sposób przez zarzàdzajàcego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarzàdzajàcego,
8) wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy
lub rozbudowy obiektu budowlanego, b´dàcego
êród∏em ˝erowania ptaków, a tak˝e hoduje ptaki
mogàce stanowiç zagro˝enie dla ruchu lotniczego,
uprawia i sadzi drzewa zagra˝ajàce w rejonach podejÊç przekroczeniem dopuszczalnej przepisami
wysokoÊci p∏aszczyzn wolnych od przeszkód,
9) wbrew art. 115 ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceƒ
dowódcy statku powietrznego zwiàzanych z porzàdkiem na pok∏adzie,
10) wbrew art. 158 ustawy, b´dàc u˝ytkownikiem statku powietrznego lub dzia∏ajàc za osob´ prawnà b´dàcà takim u˝ytkownikiem, narusza obowiàzki
w zakresie bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych,
11) wbrew art. 209 ust. 1 ustawy, nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim obowiàzku — w szczególnoÊci, dzia∏ajàc za osob´ prawnà — nie dokonuje ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie lotniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innego u˝ywania
statków powietrznych,
12) uczestniczàc w prowadzeniu komputerowego systemu rezerwacyjnego, nie zachowuje wymagaƒ
uczciwej konkurencji, przejrzystoÊci i równoÊci

Przepisy karne
— podlega karze grzywny.
Art. 210. 1. Kto:
1) wbrew art. 35 ust. 4 ustawy, b´dàc w∏aÊcicielem lub
u˝ytkownikiem statku powietrznego, nie przestrzega przepisów dotyczàcych polskiego rejestru statków powietrznych, a w szczególnoÊci odmawia z∏o˝enia Prezesowi Urz´du ˝àdanych wyjaÊnieƒ
w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego,

2. Tej samej karze podlega, kto, nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim obowiàzku, dopuszcza do pope∏nienia
czynów okreÊlonych w ust. 1.
3. Pod˝eganie do pope∏nienia wykroczeƒ okreÊlonych w ust. 1, pomocnictwo oraz usi∏owanie podlegajà karze okreÊlonej w ust. 1.
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4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1—3 orzekanie nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
w sprawach o wykroczenia.
Art. 211. 1. Kto:
1) wykonuje lot przy u˝yciu statku powietrznego nieposiadajàcego wymaganej zdatnoÊci do lotów lub
niezgodnie z ograniczeniami okreÊlonymi w Êwiadectwie zdatnoÊci do lotów,
2) wbrew art. 46 lub wymaganiom zawartym w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 53 ust. 2
ustawy wykonuje lot z naruszeniem wymagaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska przed nadmiernym
ha∏asem statków powietrznych, wibracjami i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3) wbrew art. 84 lub wymaganiom zawartym w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 85 ustawy,
nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim obowiàzku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpo˝arowej lotnisk,
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w art. 136 ust. 3, czynnoÊci, o których mowa
w art. 136 ust. 1 i 2,

11) wbrew cià˝àcemu na nim obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 137 ust. 4, nie dokonuje zawiadomienia
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci lub
pozbawienia wolnoÊci do roku.
2. Tym samym karom podlega, kto, nie dope∏niajàc
cià˝àcego na nim obowiàzku, dopuszcza do pope∏nienia czynów okreÊlonych w ust. 1.
Art. 212. 1. Kto:
1) wykonujàc lot przy u˝yciu statku powietrznego:
a) narusza przepisy dotyczàce ruchu lotniczego
obowiàzujàce w obszarze, w którym lot si´ odbywa,
b) przekracza granic´ paƒstwowà bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,

4) wbrew art. 87 ust. 1—3 lub warunkom okreÊlonym
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 92
pkt 4 i 5 ustawy wznosi przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub przeszkód takich nie
zg∏asza i nie likwiduje lub nie oznakowuje,

c) narusza, wydane na podstawie art. 119 ust. 2
ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej
przestrzeni powietrznej wprowadzone ze wzgl´du na koniecznoÊç wojskowà lub bezpieczeƒstwo publiczne,

5) wbrew art. 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynnoÊci lotnicze, nie majàc wa˝nej licencji lub Êwiadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treÊcià
i warunkami,

d) wbrew art. 122 ustawy nie stosuje si´ do poleceƒ organów paƒstwa, w którym lot si´ odbywa,
a tak˝e poleceƒ otrzymanych od jego paƒstwowego statku powietrznego, nakazujàcych làdowanie na wskazanym lotnisku lub inne post´powanie za∏ogi,

6) wbrew art. 105 ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynnoÊci lotnicze mimo utraty wymaganej
sprawnoÊci psychicznej i fizycznej,
7) wbrew art. 115 ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceƒ
dowódcy statku powietrznego zwiàzanych z bezpieczeƒstwem lotu,
8) wbrew art. 122 ust. 2 nie wykonuje poleceƒ organów, o których mowa w tym przepisie,
9) wbrew art. 123 ust. 1 i 2 ustawy oraz rozporzàdzeniom wydanym na ich podstawie:
a) wykonuje lot próbny lub akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludnoÊci,
b) dokonuje zrzutu ze statku powietrznego w czasie
jego lotu,
10) dzia∏ajàc we w∏asnym imieniu lub za osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà
osobowoÊci prawnej prowadzàcà przedsi´biorstwo:
a) podejmuje lub prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu lotniczego i innych
us∏ug lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich
warunkami i ograniczeniami,
b) uniemo˝liwia lub utrudnia wykonywanie przez
cz∏onków Komisji lub osoby, o których mowa

2) wbrew art. 116 ust. 1 wnosi lub u˝ywa na pok∏adzie
statku powietrznego broni palnej, broni gazowej
lub materia∏ów wybuchowych,
3) wbrew art. 125 ust. 1 ustawy u˝ywa obowiàzujàcych w ruchu lotniczym znaków i sygna∏ów do celów niezwiàzanych z tym ruchem albo w sposób
mogàcy wprowadziç w b∏àd organy s∏u˝by ruchu
lotniczego lub za∏ogi statków powietrznych,
4) wbrew art. 125 ust. 2 ustawy u˝ywa urzàdzeƒ radiowych na cz´stotliwoÊciach przeznaczonych dla radiokomunikacji ruchomej lotniczej, nie b´dàc do
tego specjalnie upowa˝nionym,
5) uszkadza lub czyni niezdolnym do u˝ycia lotnisko
albo znajdujàce si´ na lotnisku lub poza nim urzàdzenia s∏u˝àce dla potrzeb ruchu lotniczego,
6) u˝ywajàc jakiegokolwiek urzàdzenia, substancji lub
broni, niszczy lub powa˝nie uszkadza znajdujàce
si´ na lotnisku i niewykonujàce operacji lotniczych
statki powietrzne albo powoduje przerw´ w dzia∏alnoÊci tego lotniska, zagra˝ajàc bezpieczeƒstwu tego lotniska
— podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim obowiàzku, dopuszcza do pope∏nienia
czynów okreÊlonych w ust. 1.
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3. Je˝eli sprawca dzia∏a nieumyÊlnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci lub pozbawienia wolnoÊci do roku.
DZIA¸ XIII
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe,
dostosowujàce i koƒcowe
Rozdzia∏ 1
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 213. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. —
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odp∏atnie na podstawie umowy, przez
uprawnionych do tego przewoêników, z wyjàtkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.”;
2) w art. 11a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W mi´dzynarodowej ˝egludze Êródlàdowej
obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, cià˝y na
podmiotach zarzàdzajàcych granicznymi
przejÊciami rzecznymi.”,
b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „mi´dzynarodowym
transporcie lotniczym,”;
3) w art. 88 skreÊla si´ ust. 2;
4) skreÊla si´ art. 92.
Art. 214. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 23a:
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 20 i 21,
b) skreÊla si´ ust. 3,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zasady wykonywania lotów statkami powietrznymi nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody okreÊla ustawa
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U.
Nr 130, poz. 1112).”;
2) w art. 47e w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) drzew i krzewów stanowiàcych przeszkody lotnicze.”
Art. 215. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r.
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Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) w art. 13 w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „cywilnego” dodaje si´ wyrazy „i dzia∏alnoÊci w zakresie lotnictwa cywilnego”.
Art. 216. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) w art. 40 w ust. 4 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) Prezesem Urz´du Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do obszarów lotnisk i ich otoczenia.”
Art. 217. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102,
poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676 i Nr 93, poz. 820) w art. 53:
1) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zasady bezpiecznego wykorzystywania statków powietrznych do uprawiania sportów lotniczych, szczegó∏owe wymogi w zakresie kwalifikacji u˝ytkowników tych statków oraz sposób ich uzyskiwania, wynikajàce z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnieƒ, wzory dokumentów
stwierdzajàcych te kwalifikacje i uprawnienia
okreÊla ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).”;
2) w ust. 2 kropk´ na koƒcu zdania zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z wy∏àczeniem sportów lotniczych.”
Art. 218. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 126, poz. 1070) w art. 6 w pkt 1 wyrazy
„oraz kontroli ruchu lotniczego” zast´puje si´ wyrazami „, cz´Êci lotniczych lotnisk oraz s∏u˝àcych do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym rejonów podejÊç”.
Art. 219. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811 i Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 93, poz. 820) w art. 27
w ust. 2 po wyrazach „sprawuje nadzór nad” dodaje
si´ wyrazy „Prezesem Urz´du Lotnictwa Cywilnego,”.
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Art. 220. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115 i Nr 147, poz. 1634 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2
i Nr 115, poz. 995) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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warunkiem z∏o˝enia odpowiedniego wniosku w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Licencje i zaÊwiadczenia wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na jaki zosta∏y wydane, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ 3
lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

1) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przewozu lotniczego,”;
2) w art. 15 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zasady koncesjonowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5,
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).”
Art. 221. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 104 w ust. 3 skreÊla si´
pkt 2.
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce
Art. 222. Akty wykonawcze wydane na podstawie
ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U.
Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33,
poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) pozostajà w mocy, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 223. 1. Do post´powaƒ administracyjnych
w sprawach obj´tych przepisami niniejszej ustawy
wszcz´tych, a niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z tym
˝e do spraw dotyczàcych certyfikacji, o której mowa
w art. 160, oraz koncesji i zezwoleƒ na prowadzenie
lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej stosuje si´ przepisy
ustawy.
2. Do badaƒ prowadzonych przez G∏ównà Komisj´
Wypadków Lotniczych wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z tym ˝e badanie prowadzi Komisja,
o której mowa w art. 17.
Art. 224. 1. Koncesje i zezwolenia na prowadzenie
lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podlegajà dostosowaniu do przepisów niniejszej ustawy na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy z∏o˝ony przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia tej ustawy w ˝ycie.
2. Przedsi´biorcy prowadzàcy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, obj´tà przez ustaw´ obowiàzkiem uzyskania koncesji lub
zezwolenia, bez takiej koncesji lub zezwolenia, mogà t´
dzia∏alnoÊç prowadziç nadal do czasu uzyskania odpowiednio koncesji lub zezwolenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, pod

4. Przedsi´biorcom, o których mowa w ust. 1, spe∏niajàcym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wymagania
okreÊlone ustawà udziela si´ odpowiednio koncesji
i zezwoleƒ w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku. Przedsi´biorcy ci sà zwolnieni z op∏at za uzyskanie koncesji lub zezwolenia.
5. Niniejsza ustawa nie narusza wynikajàcych z odr´bnych przepisów uprawnieƒ obecnych zarzàdzajàcych lotniskami do zarzàdzania nimi.
6. Instrukcje eksploatacji lotnisk wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y wydane, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 225. 1. Stan prawny okreÊlony w art. 65 ust. 1
nale˝y osiàgnàç w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Dostosowanie umów lub decyzji uw∏aszczeniowych zgodnie z art. 65 ust. 2 nastàpi w terminie do dnia
31 grudnia 2010 r.
Art. 226. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy do spraw transportu przekazuje Prezesowi Urz´du, wraz z aktami, sprawy, które przechodzà do
zakresu jego dzia∏ania i nie zosta∏y zakoƒczone do tego
dnia.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownicy Ministerstwa Infrastruktury realizujàcy zadania, które
przechodzà do zakresu dzia∏ania Prezesa Urz´du, stajà
si´ pracownikami Urz´du.
3. Z dniem og∏oszenia ustawy dyrektor generalny
Ministerstwa Infrastruktury jest obowiàzany powiadomiç pracowników o skutkach prawnych w zakresie ich
stosunku pracy. Przepisy art. 231 § 4 i 5 Kodeksu pracy
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 227. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy znosi
si´ G∏ówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego.
2. Inspektorat, o którym mowa w ust. 1, przekazuje
Urz´dowi prowadzenie spraw z zakresu jego dzia∏ania,
wraz z aktami, niezakoƒczonych do dnia zniesienia Inspektoratu.
3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownicy Inspektoratu, o którym mowa w ust. 1, stajà si´ pracownikami Urz´du. Przepis art. 231 § 4 i 5 Kodeksu pracy
stosuje si´ odpowiednio.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przekazuje Urz´dowi sk∏adniki mienia Inspektoratu, o którym
mowa w ust. 1, do dnia jego zniesienia w trybie okreÊlonym w art. 228.
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Art. 228. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
wyznaczy likwidatora, który sporzàdzi bilans zamkni´cia G∏ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego, sporzàdzi spis spraw, o których mowa w art. 227 ust. 2,
oraz w drodze protoko∏u zdawczo-odbiorczego przeka˝e Urz´dowi sk∏adniki majàtkowe G∏ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego.
2. Likwidator, o którym mowa w ust. 1, sporzàdzi
spis spraw, o których mowa w art. 226 ust. 1, oraz
w drodze protoko∏u zdawczo-odbiorczego przeka˝e
Urz´dowi sk∏adniki majàtkowe Ministerstwa Infrastruktury s∏u˝àce dotychczas do realizacji zadaƒ obj´tych zakresem dzia∏ania Urz´du.
Art. 229. 1. Finansowanie Urz´du do koƒca roku kalendarzowego, w którym przypada jego utworzenie,
odbywa si´ z cz´Êci bud˝etowej ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu przeznaczonej na funkcjonowanie
G∏ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz na
zadania realizowane dotychczas w tym zakresie przez
Ministerstwo Infrastruktury, które przesz∏y do zakresu
dzia∏ania Urz´du.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wielkoÊç Êrodków finansowych przekazywanych zgodnie
z art. 129 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 przez jednostk´, o której
mowa w art. 230, Urz´dowi Lotnictwa Cywilnego na
wyodr´bniony rachunek Êrodków specjalnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1, kierujàc si´ potrzebami wynikajàcymi z zadaƒ Urz´du okreÊlonych w niniejszej
ustawie, w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu
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lotniczego i realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych dokona, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, przeniesienia wydatków na rok 2002
mi´dzy dzia∏ami, rozdzia∏ami i paragrafami klasyfikacji
bud˝etowej w ramach cz´Êci 39 — Transport w zakresie umo˝liwiajàcym utworzenie i funkcjonowanie
Urz´du Lotnictwa Cywilnego.
Art. 230. OkreÊlone w ustawie zadania paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem lotniczym wykonuje na
dotychczasowych zasadach, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z ustawy, jednostka organizacyjna przedsi´biorstwa paƒstwowego „Porty Lotnicze” — Agencja Ruchu Lotniczego.
Rozdzia∏ 3
Przepisy koƒcowe
Art. 231. Traci moc ustawa z dnia 31 maja 1962 r. —
Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53,
poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45,
poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).
Art. 232. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 226 ust. 3
i art. 228 ust. 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia ustawy.
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