
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej
(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania z wnioskiem o zezwolenie na
przekroczenie granicy paƒstwowej i lot obcego
wojskowego statku powietrznego w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzór wniosku o zezwolenie na przekroczenie gra-
nicy paƒstwowej i lot obcego wojskowego statku
powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

3) warunki wykonywania lotu przez obcy wojskowy
statek powietrzny w przestrzeni powietrznej Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu skróty oznaczajà:

1) Dowódca Si∏ Powietrznych — Dowódc´ Si∏ Po-
wietrznych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) ustawa bez bli˝szego okreÊlenia — ustaw´ z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒ-
stwowej;

3) wniosek — wniosek o zezwolenie na przekroczenie
granicy paƒstwowej i lot obcego wojskowego
statku powietrznego w przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 18a ust. 1 ustawy;

4) zezwolenie — zezwolenie na przekroczenie granicy
paƒstwowej i lot obcego wojskowego statku po-
wietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o którym mowa w art. 18a ust. 1
ustawy.

§ 3. 1. Wniosek sk∏ada si´ Dowódcy Si∏ Powietrz-
nych w formie pisemnej na co najmniej 168 godzin
przed okreÊlonym we wniosku terminem wlotu obce-
go wojskowego statku powietrznego w przestrzeƒ po-
wietrznà Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek przesy∏a si´ Dowódcy Si∏ Powietrznych
poprzez urzàdzenia i sieci telekomunikacyjne lub tele-

informatyczne albo za poÊrednictwem przedsi´biorcy
Êwiadczàcego us∏ugi pocztowe w obrocie krajowym
lub zagranicznym. Wniosek mo˝e byç przes∏any rów-
nie˝ drogà dyplomatycznà za poÊrednictwem ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

§ 4. Wzór wniosku o zezwolenie na:

1) jednorazowe przekroczenie granicy paƒstwowej
i lot jednego lub wi´cej ni˝ jednego obcego woj-
skowego statku powietrznego w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) wielokrotne przekraczanie granicy paƒstwowej
i lot jednego lub wi´cej ni˝ jednego obcego woj-
skowego statku powietrznego w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. Dowódca Si∏ Powietrznych uzgadnia zezwole-
nie z w∏aÊciwym polskim paƒstwowym organem za-
rzàdzania ruchem lotniczym oraz — w razie potrzeby
— Komendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, Do-
wódcà Marynarki Wojennej Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub Dowódcà Wojsk Làdowych Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. 1. Dowódca Si∏ Powietrznych dor´cza wnio-
skodawcy zezwolenie lub odmow´ zezwolenia na co
najmniej 48 godzin przed okreÊlonym we wniosku ter-
minem wlotu obcego wojskowego statku powietrzne-
go w przestrzeƒ powietrznà Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku zg∏oszenia przez wnioskodawc´ in-
formacji o znajdowaniu si´ na pok∏adzie obcego woj-
skowego statku powietrznego ∏adunku niebezpieczne-
go, w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera si´
stosownà klauzul´ w tym zakresie.  

3. Do dor´czenia zezwolenia lub odmowy zezwole-
nia stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3 ust. 2.

§ 7. W przypadku braku mo˝liwoÊci wykonania lo-
tu, na który Dowódca Si∏ Powietrznych udzieli∏ jedno-
razowego zezwolenia, lot taki mo˝e byç wykonany
przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciàgu na-
st´pnych 72 godzin po okreÊlonym we wniosku termi-
nie wlotu w przestrzeƒ powietrznà Rzeczypospolitej
Polskiej, pod warunkiem zg∏oszenia Dowódcy Si∏ Po-
wietrznych przez wnioskodawc´ nowego terminu
i miejsca przekroczenia granicy paƒstwowej na co naj-
mniej 24 godziny przed wlotem tego statku w prze-
strzeƒ powietrznà Rzeczypospolitej Polskiej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie przekraczania granicy paƒstwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498,
z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.



§ 8. W przypadku udzielenia wielokrotnego zezwo-
lenia wnioskodawca zg∏asza Dowódcy Si∏ Powietrz-
nych ka˝dy lot obcego wojskowego statku powietrzne-
go, którego dotyczy zezwolenie, w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na co najmniej
24 godziny przed wlotem lub wylotem tego statku
w lub z tej przestrzeni powietrznej, a je˝eli podczas lo-
tu nie nastàpi przekroczenie granicy paƒstwowej — na
co najmniej 24 godziny przed startem obcego wojsko-
wego statku powietrznego.

§ 9. 1. Lot, na który Dowódca Si∏ Powietrznych
udzieli∏ zezwolenia, mo˝e byç wykonany w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej dost´pnej dla
ruchu lotniczego, zgodnie z zasadami korzystania z tej
przestrzeni, okreÊlonymi w ustawie z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z póên. zm.2)), a tak˝e okreÊlonymi w ratyfikowanych
przez Rzeczpospolità Polskà umowach mi´dzynarodo-
wych i innych umowach mi´dzynarodowych zawar-
tych w sposób dopuszczony przez takie umowy.

2. Przed wykonaniem lotu, na który Dowódca Si∏
Powietrznych udzieli∏ zezwolenia, dowódca obcego
wojskowego statku powietrznego sk∏ada w∏aÊciwemu
polskiemu paƒstwowemu organowi zarzàdzania ru-
chem lotniczym plan lotu sporzàdzony zgodnie z zasa-
dami ustalonymi w Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP-
-POLSKA). W planie lotu zamieszcza si´ równie˝ dane
dotyczàce zezwolenia.

3. Obcy wojskowy statek powietrzny wykonuje lot
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
z poszanowaniem w szczególnoÊci polskich przepisów
o ochronie Êrodowiska naturalnego oraz przepisów
dotyczàcych spraw radiokomunikacyjnych, sanitar-
nych, skarbowych i imigracyjnych.

§ 10. Pomimo udzielenia zezwolenia przez Dowód-
c´ Si∏ Powietrznych w∏aÊciwy polski paƒstwowy organ
zarzàdzania ruchem lotniczym mo˝e w ka˝dym czasie

zakazaç wykonania lotu obcego wojskowego statku
powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, lub zaka-
zaç kontynuowania takiego lotu albo zmieniç warunki
lotu w przypadku wprowadzenia ograniczeƒ dost´p-
noÊci przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, przy zachowa-
niu przepisów innych ustaw i postanowieƒ umów
mi´dzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska
jest zwiàzana, w tym postanowieƒ organizacji mi´dzy-
narodowych, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏on-
kiem. 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke
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———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1993 r. w spra-
wie warunków wykonywania lotów w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez w∏asne i obce
wojskowe statki powietrzne oraz sposobu post´powania
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do ob-
cych statków powietrznych, przekraczajàcych granic´ paƒ-
stwowà bez wymaganego zezwolenia (M.P. Nr 40,
poz. 406 oraz z 1997 r. Nr 77, poz. 728), które w cz´Êci do-
tyczàcej wykonania upowa˝nienia art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwo-
wej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.) utraci∏o moc
z dniem 29 marca 2001 r. na podstawie art. 34 pkt 3
i art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów nor-
matywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 120, poz. 1268), w cz´Êci dotyczàcej wykonania upo-
wa˝nienia art. 28 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z póên. zm.)
utraci∏o moc z dniem 15 czerwca 2001 r. na podstawie
art. 1 pkt 27 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498) oraz w cz´-
Êci dotyczàcej wykonania upowa˝nienia art. 44 ust. 4 usta-
wy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32,
poz. 153, z póên. zm.) utraci∏o moc z dniem 16 listopada
2004 r. na podstawie art. 222 w zwiàzku z art. 232 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,
poz. 1112, z póên. zm.).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. (poz. 80)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWE PRZEKROCZENIE GRANICY PA¡STWOWEJ
I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WIELOKROTNE PRZEKRACZANIE GRANICY PA¡STWOWEJ
I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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