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         Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 

(druk nr 259) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 605 i 904) ma na celu zmianę zasad działania Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Lotniczych, zwanej dalej „Komisją”, oraz uproszczenie procedury dotyczącej otwarcia 

lotnisk użytku wyłącznego do użytku publicznego. 

W świetle przyjętych rozwiązań przewodniczący Komisji, jego zastępcy 

oraz członkowie Komisji będą powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu 

na okres 4 lat. W skład Komisji będą wchodzili specjaliści z zakresu prawa lotniczego, 

szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, eksploatacji lotniczej oraz inżynierowie – 

konstruktorzy lotniczy. 

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu powoła 

przewodniczącego Komisji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Z tym dniem wygaśnie stosunek pracy z przewodniczącym Komisji wyznaczonym 

na podstawie przepisów dotychczasowych.  

Ponadto w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek 

przewodniczącego Komisji, minister właściwy do spraw transportu powoła zastępców 

przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji. Z dniem powołania tych osób wygaśnie 

stosunek pracy nawiązany z zastępcami przewodniczącego Komisji i sekretarzem Komisji, 

wyznaczonymi na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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Stosunek pracy z pozostałymi członkami Komisji wyznaczonymi na podstawie 

przepisów dotychczasowych wygaśnie po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną oni powołani na członków Komisji. 

Osobom, w przypadku których wygaśnie stosunek pracy, będzie przysługiwała odprawa 

pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. 

Ponadto ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w odniesieniu do dotychczasowej 

możliwości czasowego otwarcia lotniska użytku wyłącznego do użytku publicznego 

dla określonej kategorii statków powietrznych lub w określonych porach dnia. 

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy wskazano, że „zmiany te mają na celu 

zapewnienie faktycznej możliwości otwarcia lotnisk użytku wyłącznego do użytku 

publicznego poprzez doprecyzowanie istniejącego od 5 lat przepisu i stworzenie realnych 

warunków zmiany dostępności lotniska użytku wyłącznego przy zachowaniu adekwatnego 

stopnia bezpieczeństwa”. 

W świetle przyjętych rozwiązań lotnisko użytku wyłącznego będzie mogło zostać 

otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych 

przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości. Po dokonaniu 

wpisu do rejestru lotnisk zmiany w zakresie dostępności dla użytkowników lotnisko to stanie 

się lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji (o ile lotnisko to nie jest 

objęte zakresem regulacji rozporządzenia nr 216/2008/WE i nie podlega obowiązkowi 

uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie zasadniczych wymagań przewidzianych 

tym rozporządzeniem). 

Zmiana w zakresie dostępności lotniska będzie dokonywana w rejestrze lotnisk 

na wniosek zarządzającego lotniskiem. 

Z lotnisk użytku publicznego niepodlegających certyfikacji będą mogły być 

wykonywane wyłącznie loty krajowe w zakresie: 

1) przewozów czarterowych wykonywanych wyłącznie śmigłowcami oraz samolotami 

o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o liczbie miejsc 

pasażerskich poniżej 20; 

2) lotów lokalnych oraz 

3) innych lotów, niż loty wymienione w pkt 1 i 2, niebędących lotami handlowymi. 
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Ustawa przewiduje, że wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku 

publicznego niepodlegających certyfikacji będą analogiczne jak dla lotnisk użytku 

wyłącznego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu 

upoważniającego ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze 

rozporządzenia, okoliczności i sposobu wyznaczania kierującego lotami; wymagań, które 

musi spełniać kierujący lotami oraz jego uprawnień i obowiązków; zakresu dokumentacji 

i środków technicznych niezbędnych do zapewniania kierowania lotami. Przepis ten wejdzie 

w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 710). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie 

projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Infrastruktury. Efekt tej pracy został 

zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 745). W odniesieniu do przedłożenia 

poselskiego zostały wprowadzone zmiany o charakterze merytorycznym. Między innymi 

uściślono regulację w zakresie dopuszczania do użytku publicznego lotnisk użytku 

wyłącznego w celu usunięcia zarzutu jej niezgodności z prawem Unii Europejskiej 

oraz zmieniono datę wejścia w życie ustawy. Wprowadzone zostały także przepisy 

przejściowe oraz zmiany doprecyzowujące, legislacyjne i redakcyjne. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 21 lipca 2016 r. zgłoszone zostały 4 

poprawki. W związku z tym projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury 

w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk nr 745-A). 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu 22 lipca 2016 r. poparcie uzyskała 

poprawka systematyzująca procedurę powołania nowego składu Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych. Nie uzyskały poparcia poprawki, które miały na celu 

utrzymanie dotychczasowych zasad w zakresie wyznaczania członków Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych. 

Za przyjęciem w całości projektu ustawy opowiedziało się 267 posłów, 174 było 

przeciw, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. 
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III. Uwaga szczegółowa 

Art. 1 pkt 2, art. 17 ust. 12 pkt 3. W myśl tego przepisu członkiem Komisji może zostać 

osoba, która nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie. Wymieniona przesłanka 

niekaralności nie odnosi się do ponoszenia kary za popełnienie przestępstwa skarbowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.) przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod 

groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary 

pozbawienia wolności. W związku z tym wydaje się zasadnym rozważenie uzupełnienia tej 

przesłanki o wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2, w art. 17 w ust. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;”; 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

http://www.prawnik.pl/prawo
http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/kary-i-srodki-karne/

