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Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  

(druk nr 356) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej, zmierza do modyfikacji wymogów kwalifikacyjnych stawianych Prezesowi 

Agencji i jednemu z jego zastępców oraz zasad wyłaniania kandydatów na te stanowiska. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1641) organem kierującym działalnością Agencji i 

reprezentującym ją na zewnątrz jest Prezes Agencji.  

Dotychczas Prezesa PAŻP powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, przez komisje konkursową, której 

skład określa art. 6 ust. 6 ustawy. 

Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien m.in. posiadać co 

najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach 

kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym. 

Wymóg ten okazywał się w praktyce trudny do spełnienia. Ustawą z dnia 9 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zmodyfikowano art. 6 ust. 12 

ustawy, wydłużając z 3 do 6 miesięcy możliwość pełnienia obowiązków odwołanego Prezesa 

Agencji przez jego zastępcę lub inną osobę, uzasadniając taką zmianę brakiem kandydata o 

wymaganych kwalifikacjach. Na podstawie jednego z przepisów przejściowych powołanej 
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ustawy, Prezes Rady Ministrów mógł przedłużyć okres pełnienia obowiązków Prezesa o 

kolejne 12 miesięcy. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy będącej przedmiotem niniejszej opinii, 

prowadzone aktualnie postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów na Prezesa PAŻP 

spełniających wymogi przewidziane ustawą. 

Mając na względzie powyższe, w noweli zaproponowano zmiany w zakresie zasad 

powołania Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jego zastępców oraz wymagań, 

jakimi powinien się legitymować kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa 

i zastępcy Prezesa.  

Zamiast co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu 

pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym, kandydat na 

Prezesa obowiązany będzie posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 

trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, rezygnując z doprecyzowania 

wskazującego, że doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ma dotyczyć wyłącznie 

stanowisk związanych z lotnictwem cywilnym.  

Jednocześnie zmieniono wymagania, jakie musi spełnić jeden z zastępców Prezesa 

Agencji. Zgodnie z obowiązującym art. 6 ust. 9 ustawy, powinien on posiadać wiedzę, 

umiejętności i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania 

instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego.  

Zaproponowano, aby wymóg ten dotyczył doświadczenia zawodowego na stanowisku 

kierowniczym w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zamiast doświadczenia 

zawodowego w zakresie kierowania instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego.  

W miejsce trybu konkursowego, Prezesa PAŻP powoływać będzie Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 2 grudnia br. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 1047, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 22 

listopada 2016 r.  



– 3 – 

 

Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wniosek o jego 

odrzucenie w I czytaniu nie znalazł poparcia posłów, a projekt skierowano do Komisji 

Infrastruktury. 

Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III 

czytania. Za przyjęciem ustawy głosowało 267 posłów, przy 169 głosach przeciw i 2 

wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


