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§ 2. W postanowieniu o zachowaniu w tajemnicy 
danych umożliwiających ujawnienie tożsamości 
świadka pomija s i ę dane osobowe świadka oraz 
okoliczności, które mogłyby umożliwić ujawnienie 
jego tożsamości. 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, wyłącza się z 
akt sprawy. Z akt sprawy wyłącza się również 
wcześniej sporządzone protokoły, a także inne doku
menty i materiały lub ich fragmenty umożliwiające 
ujawnienie tożsamości świadka . 

§ 4. W razie złożenia zażalenia na postanowienie o 
zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających 
ujawnienie tożsamości świadka, zaskarżone 

postanowienie wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
§ 1, przesyła się sądowi właściwemu do rozpoznania 
sprawy. 

§ 5. 1. Z dokumentów i materiałów wymienionych 
w § 1 i 3 sporządza się uwierzytelnione odpisy z pomi
nięciem danych osobowych oraz okoliczności, które 
mogłyby umożliwić ujawnienie tożsamości świadka. 
Na odpisach zamieszcza się wzmiankę o postanowie
niu, o którym mowa w § 2, i o zarządzeniu o utajnieniu 
fragmentu tego dokumentu z podaniem daty 
postanowienia i zarządzenia oraz numeru porząd 
kowego postanowienia w dzienniku ewidencji wyko
nanych dokumentów tajnych, pod którym dane 
osobowe zawarte we wniosku lub protokole zostały 
po raz pierwszy zarejestrowane. Odpisy załącza się do 
akt sprawy. 

2. Fragmenty dokumentów i materiałów, o których 
mowa w ust. 1, podlegające pominięc i u , określ a w 
formie zarządzenia sędzia lub prokurator. 

§ 6. Dokumenty i materiały wymienione w § 1 i 3 
oraz zarządzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, prze
chowuje się i udostępnia jako zawierające tajemn i cę 
państwową - z zachowaniem przepisów roz
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 
października 1970 r. w sprawie przechowywania pro
tokołów zeznań i innych dokumentów oraz przed
miotów stanowiących tajemnicę państwową, 
służbową lub zawodową (Dz. U. Nr 27, poz. 217). 

§ 7. Do odpowiedzi na pytania skierowane do świad
ka, zawierające treści umożliwiające ujawnienie jego 
tożsamości, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 1 i § 6. 

§ 8. Protokołowanie zeznań świadka oraz 
sporządzanie odpisów protokołów może wykonywać 
wyłącznie wyznaczona osoba upoważniona do 
dostępu do wiadomości stanowiących tajemn i cę 
państwową· 

§ 9. W orzeczeniach i pismach procesowych przy 
przytaczaniu zeznań świadka przesłuchiwanego w try
bie art . 164a Kodeksu postępowania karnego w 
miejsce danych osobowych przytacza się numer 
określony w § 5 ust. 1. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życ i e z dn iem 
ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: J. Jaskiern ia 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 26 października 1995 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych. 

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grud
nia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, 
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, 
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, 
poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, 
Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, 
poz. 426 i Nr 90, poz. 446) zarządza się , co następuje : 

§ 1. 1. Podmioty składające wnioski o udzielenie 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywania 
innych usług lotniczych, zwanej dalej "działalnością 
lotniczą" , są obowiązane dołączyć do wniosku nastę
pujące dokumenty i informacje: 

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności go
spodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym: 

a) od osób prawnych - wypis z właściwego reje
stru , 

b) od osób nie będących osobami prawnymi - za
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub dokument potwierdzający 
utworzenie podmiotu, 

2) kopię dokumentu właściwego urzędu statystyczne
go o nadaniu numeru identyfikatora statystyczne
go podmiotu REGON, 

3) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest 
podstawowy rachunek bieżący wnioskodawcy, 
określające wielkość posiadanych środków finan
sowych oraz zdolność kredytową podmiotu , 

4) udokumentowane informacje o stanie maj ątko
wym podmiotu, określające wielkość posiadanego 
kapitału i środków finansowych, w tym udziały 
w innych podmiotach, 

5) bilans za ostatni rok kalendarzowy, w wypadku podmio
tów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - ra
chunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie 
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dwa lata kalendarzowe, a jeżeli podmiot prowadzi dzia
łalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata -
za cały okres działalności, 

6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego 
stwierdzające , iż wnioskodawca nie zalega z wpła
tami należności budżetowych, 

7) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących 
działalnością podmiotu będącego wnioskodawcą 
oraz ich pełnomocników za przestępstwa przeciw
ko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwa 
gospodarcze lub przestępstwa skarbowe, 

8) oświadczenia osób pełniących kierownicze funkcje 
w podmiocie ubiegającym się o koncesję o posia
danych udziałach (akcjach) w innych podmiotach 
oraz członkostwie we władzach tych podmiotów, 

9) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport 
lotniczy i inne usługi lotnicze wykonywane przy 
użyciu statków powietrznych - udokumentowa
nie posiadania co najmniej jednego statku po
wietrznego, zarejestrowanego w polskim pań
stwowym rejestrze statków powietrznych, oraz 
kwalifikacji personelu lotniczego zatrudnianego 
przez podmiot gospodarczy, 

10) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykony
wanie usług lotniczych w zakresie eksploatacji lot
niska lub obsługi naziemnej statków powietrznych 
- udokumentowanie posiadania specjalistyczne
go sprzętu technicznego oraz kwalifikacji persone
lu wykonującego obsługę, 

11) w przypadku ubiegania się o koncesję na wykony
wanie usług lotniczych w zakresie szkolenia lotni
czego - udokumentowanie posiadania środków, 
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia szko
lenia lotniczego, a w szczególnośc i: 

a) kwalifikacji personelu lotniczego prowadzącego 
szkolenie, w tym: szefa wyszkolenia, szefa-in
struktora szkolenia praktycznego, szefa-i nstruk
tora szkolenia naziemnego, instruktorów-pilo
tów, wykładowców do prowadzenia szkolenia 
teoretycznego, 

b) posiadania symulatora lotów - jeżeli program 
szkolenia obejmuje szkolenie do uzyskania 
uprawnień do lotów według wskazań przyrzą
dów (IFR), a także 

c) przedstawienie informacji dotyczącej wyposaże
nia sal wykładowych w odpowiedni sprzęt i po
moce naukowe do prowadzenia szkolenia teo
retycznego, 

12) wstępne porozumienie z zarządzającym lotniskiem 
lub lądowiskiem, na którym ma być zlokalizowana 
baza działalności lotniczej, 

13) w przypadku ubiegania się o koncesję na transport 
lotn iczy, wykonywany przy użyciu statków po
wietrznych o maksymalnym ciężarze do startu po
wyżej 5 700 kg lub posiadających więcej niż 10 
miejsc pasażerskich albo na wykonywanie usług 
lotniczych w zakresie eksploatacji lotniska lub ob
sługi naziemnej statków powietrznych - plan go
spodarczy (business plan), obejmujący dwa lata 
działalności lotniczej. 

2. Podmiot składający wniosek o udzielenie konce
sji powinien ponadto okreś lić: 

1) rodzaj przewidywa nej działalności lotniczej, 

2) miejsce jej wykonywan ia, a także planowane trasy 
(linie lotnicze) - dla regularnego transportu lotni
czego oraz obszary geograficzne - dla nieregu
larnego transportu lotniczego, 

3) typy statków powietrznych, przeznaczonych do wy
konywania działalności lotniczej, wraz z informacją 
dotyczącą organizacji obsługi technicznej tych stat
ków powietrznych , a także wskazanie właściciela 
i przynależności państwowej statków powietrz
nych, z wyszczególnieniem numerów rejestracyj
nych poszczególnych statków powietrznych . 

§ 2. Spółki prawa handlowego, niezależnie od do
kumentów i info rmacji wymienionych w § 1, do wnio
sku o udzielenie koncesji są obow i ązane dołączyć: 

1) aktualny wypis z rejestru handlowego, 

2) kopię umowy (statutu) spółki , ze wszystkimi zmia
nami tej umowy, 

3) listę wspólników posiadających co najmniej 5% 
udziałów lub akcji, 

4) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z poda
niem ich adresów zamieszkania, 

5) kopię zezwolenia Ministra Przekształceń Własno
ściowych na utworzenie spółki - jeżeli z wnio
skiem o udzielenie koncesji występuje spółka 
z udziałem kapitału zagranicznego, której utworze
nie wymaga takiego zezwolenia, zgodnie z obo
wiązującymi przepisam i prawa, 

6) dokument określający proporcje udziału kapitału 
polskiego i obcego w spółce, z podaniem siedziby 
lub miejsca zamieszkania wspólników, oraz wyso
kość udziałów lub akcji (jeżeli spółka jest podmio
tem z udziałem kapitału zagranicznego) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dn i od dnia ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
B. Liberadzki 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja : Departament Prawny, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29. 

Skład, druk i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, 
02-903 Warszawa, ul. Pows i ńska 69/7 1, P-1, tel. 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03, telefaks (22) 694-62-06. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69/7 1. 

Zam. 682NV/C/95 ISSN 0867-3411 Cena 96 gr (9 600 zł) 




