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USTAWA

z dnia 8 grudnia 2006 r.

o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Polskà Agencj´ ˚eglugi Po-
wietrznej (PA˚P), zwanà dalej „Agencjà”.

2. Agencja jest paƒstwowà osobà prawnà.

3. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne War-
szawa.

4. Agencja mo˝e tworzyç oddzia∏y terenowe.

5. W stosunkach z zagranicà Agencja pos∏uguje si´
nazwà w j´zyku angielskim w brzmieniu: Polish Air
Navigation Services Agency (PANSA).

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.



Art. 2. 1. Agencja podlega ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw transportu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prawa i obowiàzki paƒstwowej w∏adzy nadzoru-
jàcej, w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia (WE)
nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 marca 2004 r. ustanawiajàcego ramy tworzenia Jed-
nolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz.
UE L 96 z 31.03.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23) okreÊlone w rozporzàdze-
niu (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania s∏u˝b
nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrze-
ni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31)
i rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia
20 grudnia 2005 r. ustanawiajàcego wspólne wymogi
dotyczàce zapewniania s∏u˝b ˝eglugi powietrznej
(Dz. Urz. UE L 335 z 21.12.2005, str. 13) oraz inne pra-
wa i obowiàzki w zakresie wykonywania bie˝àcego
nadzoru nad realizacjà zadaƒ przez Agencj´, wykonuje
Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego. 

Art. 3. 1. Agencja zapewnia bezpiecznà, ciàg∏à,
p∏ynnà i efektywnà ˝eglug´ powietrznà w polskiej
przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji in-
stytucji zapewniajàcych s∏u˝by ˝eglugi powietrznej,
zarzàdzanie przestrzenià powietrznà oraz zarzàdzanie
przep∏ywem ruchu lotniczego zgodnie z:

1) przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi Jednoli-
tej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, a w szcze-
gólnoÊci:

a) rozporzàdzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
ustanawiajàcym ramy tworzenia Jednolitej Eu-
ropejskiej Przestrzeni Powietrznej,

b) rozporzàdzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie zapewniania s∏u˝b nawigacji lotni-
czej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Po-
wietrznej,

c) rozporzàdzeniem (WE) nr 551/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie organizacji i u˝ytkowania przestrzeni
powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrze-
ni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7,
t. 8, str. 41),

d) rozporzàdzeniem (WE) nr 552/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie interoperacyjnoÊci Europejskiej Sieci
Zarzàdzania Ruchem Lotniczym (Dz. Urz.
UE L 96 z 31.03.2004; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46),

e) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2096/2005
z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiajàcym
wspólne wymogi dotyczàce zapewniania s∏u˝b
˝eglugi powietrznej;

2) umowami mi´dzynarodowymi i uchwa∏ami orga-
nizacji mi´dzynarodowych, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra-
wo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696,
z póên. zm.2)), zwanej dalej „Prawem lotniczym”,
i wymaganiami mi´dzynarodowymi, o których
mowa w art. 3 ust. 4 Prawa lotniczego; 

3) przepisami Prawa lotniczego oraz innymi przepisa-
mi, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowià
inaczej.

2. Agencja mo˝e wykonywaç, na podstawie umów
i porozumieƒ, zadania okreÊlone w ust. 1 tak˝e w prze-
strzeni powietrznej paƒstw obcych, która, zgodnie
z tymi umowami i porozumieniami, znajdzie si´ w ob-
szarze odpowiedzialnoÊci Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na podstawie umów i porozumieƒ s∏u˝by ˝eglu-
gi powietrznej w cz´Êci polskiej przestrzeni powietrz-
nej mogà byç zapewniane przez instytucje zapewnia-
jàce s∏u˝by ˝eglugi powietrznej paƒstw obcych lub or-
gany mi´dzynarodowe okreÊlone w tych umowach
lub porozumieniach.

4. Agencja wspó∏dzia∏a z odpowiednimi s∏u˝bami
i organami wojskowymi oraz innymi s∏u˝bami i orga-
nami paƒstwowymi.

5. W czasie wojny i stanu wojennego Agencja sta-
je si´ cz´Êcià systemu obrony powietrznej kraju i pod-
lega Ministrowi Obrony Narodowej.

Rozdzia∏ 2

Dzia∏alnoÊç i organizacja Agencji

Art. 4. 1. Agencja zapewnia w przestrzeni powietrz-
nej, o której mowa w art. 3, s∏u˝b´ ruchu lotniczego
oraz inne s∏u˝by ˝eglugi powietrznej: s∏u˝b´ ∏àcznoÊci,
s∏u˝b´ nawigacji, s∏u˝b´ dozorowania oraz s∏u˝b´ in-
formacji lotniczej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Lotniskowa s∏u˝ba informacji powietrznej,
wchodzàca w sk∏ad s∏u˝by ruchu lotniczego, mo˝e byç
zapewniana tak˝e przez inne podmioty. 

3. Agencja realizuje inne zadania ni˝ okreÊlone
w ust. 1 dla instytucji zapewniajàcych s∏u˝by ˝eglugi
powietrznej, wskazane w Prawie lotniczym oraz w jej
statucie, a w szczególnoÊci:

1) dostarcza u˝ytkownikom przestrzeni powietrznej
informacje meteorologiczne;

2) dokonuje zakupu, utrzymuje oraz modernizuje
urzàdzenia i systemy ∏àcznoÊci lotniczej, nawigacji
i dozorowania przestrzeni powietrznej;
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008 i Nr 170, poz. 1217.



3) kontroluje z powietrza systemy ∏àcznoÊci lotniczej,
nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;

4) prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie
˝eglugi powietrznej;

5) prowadzi dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w za-
kresie ˝eglugi powietrznej;

6) zapewnia projektowanie procedur lotu.

4. Agencja zapewnia koordynacj´ dzia∏aƒ poszuki-
wawczo-ratowniczych.

5. Agencja, po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwe-
go do spraw transportu, mo˝e prowadziç tak˝e innà
dzia∏alnoÊç, niezwiàzanà z realizacjà zadaƒ wskaza-
nych w ust. 1 i 3, przy zachowaniu warunku wyodr´b-
nienia w ksi´gach rachunkowych tej dzia∏alnoÊci.

6. Agencja mo˝e realizowaç zadanie polegajàce na
zapewnianiu s∏u˝by ruchu lotniczego na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o part-
nerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420), po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu.

Art. 5. 1. Agencja dzia∏a na podstawie ustawy oraz
statutu.

2. Agencja dzia∏a zgodnie z nast´pujàcymi plana-
mi dzia∏alnoÊci:

1) pi´cioletnim — corocznie aktualizowanym,

2) rocznym — w sk∏ad którego wchodzi plan finanso-
wy obejmujàcy rok obrotowy pokrywajàcy si´
z rokiem kalendarzowym

— opracowywanymi zgodnie z rozporzàdzeniem Ko-
misji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.
ustanawiajàcym wspólne wymogi dotyczàce zapew-
niania s∏u˝b ˝eglugi powietrznej. 

3. Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Urz´du
Lotnictwa Cywilnego do zaopiniowania, do dnia 1 li-
stopada ka˝dego roku, projekt rocznego planu dzia∏al-
noÊci na rok nast´pny i projekt zaktualizowanego pi´-
cioletniego planu dzia∏alnoÊci. 

4. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu zaopi-
niowane przez Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego
projekty planów, o których mowa w ust. 2, w terminie
do dnia 1 grudnia ka˝dego roku.

5. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu dzia∏al-
noÊci Agencja dzia∏a na podstawie projektu tego
planu. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w dro-
dze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów pra-
wa Unii Europejskiej dotyczàcych w szczególnoÊci za-
sad prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje zapew-

niajàce s∏u˝by ˝eglugi powietrznej oraz ich gospodar-
ki finansowej, majàc na uwadze potrzeb´ sprawnej re-
alizacji przez nià zadaƒ, tak˝e w czasie wojny i stanu
wojennego, nadaje Agencji statut okreÊlajàcy w szcze-
gólnoÊci:

1) struktur´ wewn´trznà;

2) system kontroli wewn´trznej;

3) liczb´, zasi´g terytorialny i siedziby oddzia∏ów te-
renowych. 

Art. 6. 1. Organem kierujàcym dzia∏alnoÊcià Agen-
cji i reprezentujàcym jà na zewnàtrz jest Prezes Agen-
cji, zwany dalej „Prezesem”.

2. Do zadaƒ Prezesa nale˝y w szczególnoÊci:

1) zapewnienie realizacji zadaƒ przez Agencj´ zgod-
nie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajo-
wym oraz przepisami mi´dzynarodowymi;

2) uczestniczenie w inicjatywach i projektach mi´-
dzynarodowych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Agen-
cji — za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu;

3) opracowywanie projektów rocznych i pi´ciolet-
nich planów dzia∏alnoÊci Agencji;

4) opracowywanie rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci Agencji;

5) sporzàdzanie rocznego sprawozdania finansowe-
go;

6) wybór bieg∏ego rewidenta do badania sprawozda-
nia finansowego Agencji oraz z∏o˝enie wniosku do
Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego o jego za-
twierdzenie;

7) sprawowanie zarzàdu majàtkiem Agencji.

3. Prezesa powo∏uje Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,
zaopiniowany przez Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywil-
nego, spoÊród kandydatów wy∏onionych w drodze
konkursu. 

4. Kandydat ubiegajàcy si´ o powo∏anie na stano-
wisko Prezesa powinien spe∏niaç nast´pujàce wyma-
gania:

1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

2) jest ˝o∏nierzem rezerwy lub nie podlega po-
wszechnemu obowiàzkowi obrony;

3) jest obywatelem polskim;

4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) nie by∏ karany za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
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6) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy, w tym
co najmniej trzyletni sta˝ pracy na stanowiskach
kierowniczych zwiàzanych z lotnictwem cywil-
nym;

7) zna biegle co najmniej j´zyk angielski.

5. W sk∏ad komisji konkursowej, powo∏ywanej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,
wchodzà: dwóch przedstawicieli Prezesa Rady Mini-
strów, dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, jeden przedstawiciel Prezesa Urz´-
du Lotnictwa Cywilnego, jeden przedstawiciel Mini-
stra Obrony Narodowej, jeden przedstawiciel ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, posiada-
jàcy wiedz´ i doÊwiadczenie w zakresie lotnictwa cy-
wilnego lub zarzàdzania. 

6. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà komisji kon-
kursowej zapewnia minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu.

7. W toku konkursu sprawdzeniu przez komisj´
konkursowà podlegajà wiedza, predyspozycje oraz
umiej´tnoÊci kandydatów niezb´dne do wykonywania
zadaƒ na stanowisku Prezesa.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia obiektywnoÊci
i jawnoÊci post´powania oraz sprawnego przeprowa-
dzenia konkursu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres tematyczny konkursu, w tym obejmujàcy
znajomoÊç j´zyka obcego;

2) organizacj´ i sposób przeprowadzania konkursu.

9. Na wniosek Prezesa minister w∏aÊciwy do spraw
transportu powo∏uje nie wi´cej ni˝ dwóch zast´pców
Prezesa. Jeden z zast´pców Prezesa powinien posia-
daç wiedz´, umiej´tnoÊci i co najmniej trzyletnie do-
Êwiadczenie zawodowe w zakresie kierowania instytu-
cjami zapewniajàcymi s∏u˝by ruchu lotniczego. Prze-
pis ust. 4 pkt 1—5 i 7 stosuje si´ odpowiednio.

10. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, odwo∏uje Prezesa
w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

2) ra˝àcego naruszenia przepisów prawa;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) utraty praw publicznych. 

11. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, mo˝e odwo∏aç Pre-
zesa w przypadku:

1) niewykonania lub nieprawid∏owego wykonania
jednego z zadaƒ, o których mowa w ust. 2;

2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bo-
wych z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej ni˝
9 miesi´cy lub innej d∏ugotrwa∏ej przeszkody
w pe∏nieniu obowiàzków;

3) prowadzenia dzia∏alnoÊci, która pozostaje
w sprzecznoÊci z wykonywanymi obowiàzkami.

12. W przypadku odwo∏ania Prezesa Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, powierza zast´pcy Prezesa lub innej oso-
bie pe∏nienie obowiàzków Prezesa, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, z mo˝liwoÊcià jednorazowego prze-
d∏u˝enia tego okresu o kolejne 3 miesiàce.

13. Przepisy ust. 10—12 stosuje si´ odpowiednio
do zast´pców Prezesa.

14. Prezes Rady Ministrów ustala wysokoÊç wyna-
grodzenia Prezesa i jego zast´pców zgodnie z ustawà
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujà-
cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z póên. zm.3)). 

Rozdzia∏ 3

Gospodarka Agencji

Art. 7. 1. Skarb Paƒstwa nie odpowiada za zobo-
wiàzania Agencji, Agencja nie odpowiada za zobowià-
zania Skarbu Paƒstwa.

2. Zbycie Êrodków trwa∏ych wchodzàcych w sk∏ad
systemu zabezpieczenia ruchu lotniczego wymaga
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

3. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa okreÊlone w art. 5a ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ
przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 493, z póên. zm.4)) wykonuje w stosunku do Agen-
cji minister w∏aÊciwy do spraw transportu. 

4. Agencja mo˝e zaciàgaç kredyty i po˝yczki, z za-
strze˝eniem ust. 5.

5. Kredyty i po˝yczki w wysokoÊci przekraczajàcej
równowartoÊç w walucie polskiej 50 000 euro Agencja
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721.



mo˝e zaciàgaç za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu. 

6. Agencja nie mo˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji.

7. WielkoÊci wyra˝one w euro przelicza si´ na wa-
lut´ polskà po Êrednim kursie ustalonym przez Naro-
dowy Bank Polski na pierwszy dzieƒ roboczy roku ob-
rotowego w Tabeli 1 kursów Êrednich.

Art. 8. 1. Agencja prowadzi samodzielnà gospo-
dark´ finansowà, z uwzgl´dnieniem prawa Unii Euro-
pejskiej, umów mi´dzynarodowych oraz przepisów
Europejskiej Organizacji Bezpieczeƒstwa ˚eglugi Po-
wietrznej EUROCONTROL, zwanej dalej „EUROCON-
TROL”, dotyczàcych systemu op∏at nawigacyjnych
w tym zasad ustalania i pobierania op∏at oraz wysta-
wiania faktur okreÊlonych przez komórk´ organizacyj-
nà EUROCONTROL — Centralne Biuro Op∏at Traso-
wych (CRCO).

2. W zakresie nieobj´tym przepisami i postanowie-
niami umów, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy krajowe, o ile niniejsza ustawa nie stanowi
inaczej. 

Art. 9. 1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia
swojej dzia∏alnoÊci z w∏asnych przychodów. 

2. Plan finansowy Agencji okreÊla w szczególnoÊci:

1) przychody;

2) koszty;

3) wynik finansowy brutto;

4) obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego;

5) wynik finansowy netto;

6) proponowany podzia∏ lub pokrycie wyniku finan-
sowego netto.

3. Je˝eli zatwierdzona przez EUROCONTROL pod-
stawa kosztowa stawki jednostkowej op∏aty trasowej
jest inna ni˝ wskazana w planie finansowym, o którym
mowa w ust. 2, dokonuje si´ korekty planu finanso-
wego.

4. èród∏ami przychodów Agencji sà:

1) przychody z op∏at za Êwiadczone us∏ugi;

2) dobrowolne wp∏aty i zapisy;

3) odsetki od lokat bankowych;

4) dotacje celowe;

5) inne przychody, w tym Êrodki uzyskane w ramach
bezzwrotnej pomocy.

5. Agencja mo˝e uzyskiwaç dotacje celowe na do-
finansowanie zadaƒ okreÊlonych w art. 4 ust. 1 i 3
w wysokoÊci ustalanej w ustawie bud˝etowej. 

6. Tworzy si´ nast´pujàce fundusze Agencji:

1) fundusz za∏o˝ycielski;

2) fundusz zapasowy;

3) inne fundusze tworzone na podstawie odr´bnych
przepisów.

7. Fundusz za∏o˝ycielski Agencji stanowi równo-
wartoÊç aktywów netto przekazanych Agencji na pro-
wadzenie przez nià dzia∏alnoÊci. 

8. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza
si´ na fundusze, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

9. Strat´ netto Agencji za rok obrotowy pokrywa
si´ z funduszu zapasowego. Je˝eli strata netto jest
wy˝sza ni˝ fundusz zapasowy, cz´Êç straty niepokryta
z funduszu zapasowego pokrywana jest z funduszu za-
∏o˝ycielskiego.

10. Prezes sporzàdza sprawozdanie finansowe
zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami Rachun-
kowoÊci, Mi´dzynarodowymi Standardami Sprawoz-
dawczoÊci Finansowej oraz zwiàzanymi z nimi inter-
pretacjami zawartymi w rozporzàdzeniach Komisji Eu-
ropejskiej, zwanymi dalej „MSR”.

11. W zakresie nieuregulowanym przez MSR
Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.5)).

12. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega ba-
daniu przez bieg∏ego rewidenta zatwierdzonego przez
Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

13. Prezes przedstawia Prezesowi Urz´du Lotnic-
twa Cywilnego do zaopiniowania:

1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinià
i raportem bieg∏ego rewidenta, 

2) roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Agencji

— za rok ubieg∏y, nie póêniej ni˝ w terminie 5 miesi´-
cy od dnia bilansowego. 

14. Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego opiniuje
sprawozdania, o których mowa w ust. 13, w terminie
miesiàca od dnia ich otrzymania.
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15. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu za-
twierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Pre-
zesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego sprawozdania,
o których mowa w ust. 13, nie póêniej ni˝ w terminie
miesiàca od dnia ich otrzymania. 

Art. 10. 1. Koszty wynagrodzeƒ pracowników
Agencji pokrywane sà z przychodów Agencji.

2. Zak∏adowy regulamin wynagrodzeƒ pracowni-
ków Agencji zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw
transportu na wniosek Prezesa.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 11. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.6)) w art. 27 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu
podlegajà Transportowy Dozór Techniczny, urz´-
dy ˝eglugi Êródlàdowej oraz Polska Agencja ˚e-
glugi Powietrznej.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên. zm.7))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i sposób 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 obo-
wiàzki i uprawnienia odpowiednich s∏u˝b i or-
ganów oraz zasad´ wspó∏pracy instytucji za-
pewniajàcych s∏u˝by ruchu lotniczego z odpo-
wiednimi s∏u˝bami i organami wojskowymi. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i sposób przekazywania Ministro-
wi Obrony Narodowej funkcji, o których mowa
w ust. 1, na czas wojny, stanu wojennego lub
stanu wyjàtkowego, z uwzgl´dnieniem zasad
wspó∏pracy instytucji zapewniajàcych s∏u˝by
ruchu lotniczego z odpowiednimi s∏u˝bami
i organami wojskowymi oraz innymi organami
paƒstwowymi.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. 1. W ramach wykonywania zwierzchnic-
twa, o którym mowa w art. 4, w polskiej
przestrzeni powietrznej zapewniane sà
s∏u˝by ˝eglugi powietrznej zgodnie z:

1) przepisami prawa Unii Europejskiej
dotyczàcymi Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej, a w szczegól-
noÊci: 

a) rozporzàdzeniem (WE) nr 549/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. ustanawia-
jàcym ramy tworzenia Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrz-
nej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23),

b) rozporzàdzeniem (WE) nr 550/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
zapewniania s∏u˝b nawigacji lotni-
czej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz.
UE L 96 z 31.03.2004; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 7, t. 8, str. 31),

c) rozporzàdzeniem (WE) nr 551/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
organizacji i u˝ytkowania prze-
strzeni powietrznej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrz-
nej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 41),

d) rozporzàdzeniem (WE) nr 552/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
interoperacyjnoÊci Europejskiej
Sieci Zarzàdzania Ruchem Lotni-
czym (Dz. Urz. UE L 96
z 31.03.2004; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8,
str. 46),

e) rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia
2005 r. ustanawiajàcym wspólne
wymogi dotyczàce zapewniania
s∏u˝b ˝eglugi powietrznej (Dz. Urz.
UE L 335 z 21.12.2005, str.13);

2) umowami mi´dzynarodowymi i prze-
pisami mi´dzynarodowymi;

3) niniejszà ustawà i innymi ustawami.

2. Na podstawie umów mi´dzynarodo-
wych i porozumieƒ wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà realizowanie niektórych
zadaƒ w zakresie zapewniania s∏u˝b ˝e-
glugi powietrznej mo˝e byç:
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1) rozciàgni´te na przestrzeƒ powietrz-
nà poza granicà Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) wykonywane przy pomocy orga-
nów mi´dzynarodowych okreÊlonych
w tych umowach;

3) wykonywane przy pomocy instytucji
zapewniajàcych s∏u˝by ˝eglugi po-
wietrznej innych paƒstw.”;

3) w art. 21 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawowanie funkcji paƒstwowej w∏adzy nad-
zorujàcej w zakresie realizacji zadaƒ przez in-
stytucje zapewniajàce s∏u˝by ˝eglugi powietrz-
nej;”;

4) w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏aty lotniskowe, o których mowa w ust. 1,
po zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du podle-
gajà og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym
Urz´du Lotnictwa Cywilnego oraz sà zamiesz-
czane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji
Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3.”;

5) po art. 118 dodaje si´ w dziale VI w rozdziale 1
art. 118a w brzmieniu: 

„Art. 118a. ˚egluga powietrzna w polskiej prze-
strzeni powietrznej oraz w przestrzeni
powietrznej, która, w oparciu o art. 5
ust. 2, znalaz∏a si´ w obszarze odpowie-
dzialnoÊci Rzeczypospolitej Polskiej jest
realizowana zgodnie z:

1) przepisami prawa Unii Europejskiej
dotyczàcymi Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej, a w szczegól-
noÊci:

a) rozporzàdzeniem (WE) nr 549/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. ustanawia-
jàcym ramy tworzenia Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrz-
nej,

b) rozporzàdzeniem (WE) nr 550/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
zapewniania s∏u˝b nawigacji lotni-
czej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej, 

c) rozporzàdzeniem (WE) nr 551/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
organizacji i u˝ytkowania prze-
strzeni powietrznej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrz-
nej,

d) rozporzàdzeniem (WE) nr 552/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie
interoperacyjnoÊci Europejskiej
Sieci Zarzàdzania Ruchem Lotni-
czym;

2) umowami mi´dzynarodowymi i prze-
pisami mi´dzynarodowymi;

3) niniejszà ustawà i innymi ustawa-
mi.”;

6) w art. 120 ust. 1—5 otrzymujà brzmienie:

„1. Polska przestrzeƒ powietrzna dost´pna dla ˝e-
glugi powietrznej jest klasyfikowana zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakre-
sie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Po-
wietrznej, umowami i przepisami mi´dzynaro-
dowymi. 

2. W polskiej przestrzeni powietrznej dzia∏ajà in-
stytucje zapewniajàce s∏u˝by ˝eglugi powietrz-
nej, a w wydzielonych cz´Êciach tej przestrzeni
cywilne lub wojskowe lotniskowe organy
s∏u˝b ruchu lotniczego lub w∏aÊciwe organy
wojskowe.

3. Instytucje zapewniajàce s∏u˝by ruchu lotnicze-
go tworzà cywilne lotniskowe organy s∏u˝b ru-
chu lotniczego dzia∏ajàce w przestrzeni kontro-
lowanej.

4. Zarzàdzajàcy lotniskami tworzà cywilne lotni-
skowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego dzia∏ajà-
ce w przestrzeni niekontrolowanej przydziela-
nej danym lotniskom w trybie art. 121 ust. 5
pkt 1.

5. Minister Obrony Narodowej tworzy wojskowe
lotniskowe organy s∏u˝b ruchu lotniczego dzia-
∏ajàce w przestrzeni przydzielonej danemu lot-
nisku w trybie art. 121 ust. 5 pkt 1.”;

7) art. 121 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 121. 1. Zarzàdzanie ruchem lotniczym w pol-
skiej przestrzeni powietrznej jest re-
alizowane przez:

1) zapewnianie odpowiednich do
charakteru, nat´˝enia i warunków
ruchu lotniczego s∏u˝b ˝eglugi po-
wietrznej;

2) zarzàdzanie przestrzenià powietrz-
nà;

3) zarzàdzanie przep∏ywem ruchu lot-
niczego.

2. Statkom powietrznym wykonujàcym
loty w przestrzeni powietrznej zapew-
nia si´ ponadto s∏u˝b´ poszukiwania
i ratownictwa.

3. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotni-
czych publikuje instytucja zapewnia-
jàca s∏u˝by ruchu lotniczego. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu 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∏to-
wanie zasad zarzàdzania i wykorzy-
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stania przestrzeni powietrznej przez
wszystkich u˝ytkowników oraz ustali
zakres dzia∏ania tego organu,
z uwzgl´dnieniem prawa UE dotyczà-
cego Jednolitej Europejskiej Prze-
strzeni Powietrznej oraz przepisów
mi´dzynarodowych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, uwzgl´dniajàc
zasady wynikajàce z umów i przepi-
sów mi´dzynarodowych, dla zapew-
nienia bezpiecznego, elastycznego
i efektywnego wykorzystania prze-
strzeni powietrznej przez wszystkich
jej u˝ytkowników, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) struktur´ polskiej przestrzeni po-
wietrznej dost´pnej dla ˝eglugi po-
wietrznej z podzia∏em na:

a) przestrzeƒ kontrolowanà,

b) przestrzeƒ niekontrolowanà;

2) szczegó∏owe warunki i sposób ko-
rzystania z przestrzeni powietrznej
przez wszystkich jej u˝ytkowników;

3) szczegó∏owe warunki i sposób
tworzenia lotniskowych cywilnych
organów s∏u˝b ruchu lotniczego
na lotniskach kontrolowanych
i niekontrolowanych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
z uwzgl´dnieniem umów i przepisów
mi´dzynarodowych:

1) przepisy ruchu lotniczego — w ro-
zumieniu Za∏àcznika 2 do Konwen-
cji o mi´dzynarodowym lotnictwie
cywilnym;

2) warunki i sposób dzia∏ania s∏u˝b
ruchu lotniczego — w rozumieniu
Za∏àcznika 11 do Konwencji o mi´-
dzynarodowym lotnictwie cywil-
nym. 

7. Minister Obrony Narodowej w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób wspó∏dzia∏a-
nia instytucji zapewniajàcej s∏u˝by
ruchu lotniczego z Si∏ami Powietrzny-
mi Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej tak, aby zapewniona by∏a
szczególna rola systemu obrony po-
wietrznej w zakresie przeciwdzia∏ania
zagro˝eniom bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z powietrza w czasie pokoju.”;

8) w art. 122 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. U˝ytkownik polskiej przestrzeni powietrznej
jest obowiàzany do niezw∏ocznego wykonywa-
nia poleceƒ instytucji zapewniajàcych s∏u˝by
ruchu lotniczego oraz cywilnych i wojskowych
lotniskowych organów s∏u˝b ruchu lotniczego,
a tak˝e organów dowodzenia obronà powietrz-
nà, jak równie˝ poleceƒ przekazanych mu
przez wojskowe statki powietrzne.”;

9) art. 122a otrzymuje brzmienie:

„Art. 122a. Je˝eli wymagajà tego wzgl´dy bezpie-
czeƒstwa paƒstwa i organ dowodzenia
obronà powietrznà, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci informacje przekaza-
ne przez instytucje zapewniajàce s∏u˝-
by ruchu lotniczego, stwierdzi, ˝e cy-
wilny statek powietrzny jest u˝yty do
dzia∏aƒ sprzecznych z prawem,
a w szczególnoÊci jako Êrodek ataku
terrorystycznego z powietrza, statek
ten mo˝e byç zniszczony na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o ochro-
nie granicy paƒstwowej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 226, poz. 1944).”;

10) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabrania si´ wykonywania lotów statkami po-
wietrznymi z nap´dem nad obszarami parków
narodowych i rezerwatów przyrody poni˝ej
wysokoÊci wzgl´dnych podanych przez insty-
tucje zapewniajàce s∏u˝by ruchu lotniczego
w trybie art. 122.”;

11) w dziale VI tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Instytucje zapewniajàce s∏u˝by ˝eglugi powietrz-
nej”;

12) art. 127 i 128 otrzymujà brzmienie:

„Art.127. 1. Wyznaczenie oraz certyfikacja instytu-
cji zapewniajàcych s∏u˝by ˝eglugi po-
wietrznej w polskiej przestrzeni po-
wietrznej dokonywana jest zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej,
a w szczególnoÊci zgodnie z rozporzà-
dzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. w sprawie zapewniania s∏u˝b
nawigacji lotniczej w Jednolitej Eu-
ropejskiej Przestrzeni Powietrznej
oraz rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.
ustanawiajàcym wspólne wymogi do-
tyczàce zapewniania s∏u˝b ˝eglugi po-
wietrznej. 

2. Wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu w porozumieniu z Preze-
sem Urz´du, po zasi´gni´ciu opinii
Ministra Obrony Narodowej. 
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3. Wniosek o wyznaczenie zainteresowa-
na instytucja sk∏ada do Prezesa Urz´-
du, który po dokonaniu sprawdzenia
wniosku pod wzgl´dem merytorycz-
nym i formalno-prawnym kieruje go
nast´pnie wraz z opinià do ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu. 

4. Certyfikacji instytucji zapewniajàcej
s∏u˝by ˝eglugi powietrznej dokonuje
Prezes Urz´du jako organ realizujàcy
zadania paƒstwowej w∏adzy nadzoru-
jàcej w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia (WE) nr 549/2004 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 10 mar-
ca 2004 r. ustanawiajàcego ramy two-
rzenia Jednolitej Europejskiej Prze-
strzeni Powietrznej.

5. Przepisy ust. 1—4 nie naruszajà prze-
pisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej
(Dz. U. Nr 249, poz. 1829).

6. Zadania paƒstwa cz∏onkowskiego
okreÊlone w art. 10 ust. 3 rozporzàdze-
nia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. w sprawie zapewniania s∏u˝b
nawigacji lotniczej w Jednolitej Euro-
pejskiej Przestrzeni Powietrznej wyko-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu w porozumieniu z Preze-
sem Urz´du i po zasi´gni´ciu opinii
Ministra Obrony Narodowej.

Art. 128. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych, dla re-
alizacji przepisów prawa Unii Europej-
skiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) sposób wyznaczania instytucji zapew-
niajàcych s∏u˝by ˝eglugi powietrznej,

2) sposób i Êrodki realizacji przez Preze-
sa Urz´du jego uprawnieƒ i obowiàz-
ków jako paƒstwowej w∏adzy nadzo-
rujàcej

— majàc na uwadze w szczególnoÊci za-
pewnienie bezpieczeƒstwa i ciàg∏oÊci ru-
chu lotniczego.”; 

13) w art. 129 uchyla si´ ust. 4; 

14) art. 130 otrzymuje brzmienie:

„Art. 130. 1. S∏u˝by ˝eglugi powietrznej sà zapew-
niane odp∏atnie (op∏aty nawigacyjne).

2. Op∏aty nawigacyjne obj´te przepisa-
mi prawa Unii Europejskiej w zakre-
sie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej, umowami mi´dzynaro-
dowymi oraz przepisami mi´dzynaro-
dowymi sà ustalane i zatwierdzane
zgodnie z tymi przepisami.

3. Op∏aty nawigacyjne, w zakresie nie-
obj´tym aktami prawnymi okreÊlony-
mi w ust. 2, sà zatwierdzane przez
Prezesa Urz´du. 

4. Terminy zatwierdzania op∏at nawiga-
cyjnych, o których mowa w ust. 3, sà
takie same jak terminy zatwierdzania
op∏at, o których mowa w ust. 2. 

5. Instytucje zapewniajàce s∏u˝by ˝eglu-
gi powietrznej majà prawo odmówiç
Êwiadczenia us∏ug u˝ytkownikowi
przestrzeni powietrznej, który naru-
sza terminy i warunki p∏atnoÊci okre-
Êlone przez EUROCONTROL lub przez
te instytucje. 

6. Nie pobiera si´ op∏at za loty: 

1) wykonywane zgodnie z przepisami
dla lotów z widocznoÊcià (VFR —
Visual Flight Rules);

2) mieszane — w których cz´Êç lotu
wykonywana jest zgodnie z przepi-
sami dla lotów z widocznoÊcià
(VFR), a pozosta∏a cz´Êç lotu wyko-
nywana jest zgodnie z przepisami
dla lotów wed∏ug wskazaƒ przyrzà-
dów (IFR — Instrument Flight Ru-
les) — za cz´Êç lotu wykonywanà
w polskiej przestrzeni powietrznej
wy∏àcznie zgodnie z przepisami
VFR;

3) wykonywane przez statki powietrz-
ne o maksymalnej masie startowej
poni˝ej 2 ton;

4) wykonywane wy∏àcznie w celu
przewozu, w oficjalnej misji, panu-
jàcego monarchy i jego najbli˝szej
rodziny, g∏ów paƒstw, szefów rzà-
du oraz ministrów; we wszystkich
tych przypadkach cel lotu musi byç
potwierdzony odpowiednim ozna-
czeniem statusu lotu lub uwagà
w planie lotu; 

5) poszukiwawczo-ratownicze, auto-
ryzowane przez w∏aÊciwy organ
koordynacji systemu poszukiwa-
nia i ratownictwa;

6) wojskowe wykonywane przez pol-
skie wojskowe statki powietrzne
oraz wojskowe statki powietrzne
paƒstw, w których loty polskich
wojskowych statków powietrznych
nie sà obcià˝ane op∏atami nawiga-
cyjnymi.

7. Udziela si´ dotacji celowej z bud˝etu
paƒstwa na sfinansowanie instytu-
cjom zapewniajàcym s∏u˝by ˝eglugi
powietrznej wydatków zwiàzanych
z zapewnieniem s∏u˝b w przypadku
lotów, o których mowa w ust. 6. Wy-
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datki te finansowane sà z cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, której dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw
transportu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych, majàc na uwadze przepisy
Unii Europejskiej w zakresie op∏at na-
wigacyjnych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób i tryb rozliczania
i dokumentowania wydatków, o któ-
rych mowa w ust. 7.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania i zatwierdzania
wysokoÊci op∏at nawigacyjnych w za-
kresie nieuregulowanym aktami
prawnymi, o których mowa w ust. 2,
oraz procedur´ przekazywania infor-
macji niezb´dnych do zatwierdzenia
op∏at, o których mowa w ust. 2 i 3,
majàc na uwadze koszty zwiàzane ze
Êwiadczeniem tych us∏ug oraz kierun-
kowe za∏o˝enia polityki Unii Europej-
skiej w tym zakresie.

10. WysokoÊç zatwierdzonych op∏at na-
wigacyjnych jest og∏aszana w Dzien-
niku Urz´dowym Urz´du Lotnictwa
Cywilnego oraz zamieszczana w Zin-
tegrowanym Pakiecie Informacji Lot-
niczych, o którym mowa w art. 121
ust. 3. Og∏oszeniu w Dzienniku Urz´-
dowym Urz´du Lotnictwa Cywilnego
podlega równie˝ zatwierdzona zgod-
nie z przepisami mi´dzynarodowymi
wysokoÊç odsetek za niezap∏acone
w terminie nale˝noÊci z tytu∏u op∏at,
o których mowa w ust. 2.

11. Prezes Urz´du og∏asza w Dzienniku
Urz´dowym Urz´du Lotnictwa Cywil-
nego przepisy mi´dzynarodowe,
o których mowa w ust. 2 i 10.”;

15) uchyla si´ art. 131;

16) uchyla si´ art. 205c;

17) po dziale XI dodaje si´ dzia∏ XIa w brzmieniu:

„Dzia∏ XIa

Kary pieni´˝ne

Art. 209a. 1. Kto dzia∏a z naruszeniem obowiàzków
lub warunków wynikajàcych z przepi-
sów:

1) rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE,

2) rozporzàdzenia Komisji nr 622/2003/WE
z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawia-

jàcego Êrodki w celu wprowadzenia
w ˝ycie wspólnych podstawowych
standardów dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa lotnictwa cywilnego

— podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci od 500 do 10 000 z∏.

2. Wykaz naruszeƒ obowiàzków lub wa-
runków, o których mowa w ust. 1,
oraz wysokoÊç kar pieni´˝nych za po-
szczególne naruszenia okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do ustawy.

3. Nie podlega karze, o której mowa
w pkt 2.1—2.3 za∏àcznika nr 1 do usta-
wy osoba, która nie posiada poÊwiad-
czenia bezpieczeƒstwa uprawniajàce-
go do dost´pu do informacji obj´-
tych za∏àcznikiem do rozporzàdzenia
nr 622/2003/WE.

Art. 209b. 1. Kto dzia∏a z naruszeniem obowiàzków
lub warunków wynikajàcych z przepi-
sów:

1) rozporzàdzenia nr 261/2004/WE,

2) rozporzàdzenia nr 2111/2005/WE

— podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci od 200 do 8 000 z∏.

2. Wykaz naruszeƒ obowiàzków lub wa-
runków, o których mowa w ust. 1,
oraz wysokoÊç kar pieni´˝nych za po-
szczególne naruszenia okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do ustawy. 

3. Nie wymierza si´ kary, o której mowa
w pkt 1.3 za∏àcznika nr 2 do ustawy,
je˝eli przewoênik przed dniem wyda-
nia decyzji dobrowolnie zadoÊçuczy-
ni∏ pasa˝erowi za brak stosownej
opieki.

4. Nie wymierza si´ kary, o której mowa
w pkt 1.4 za∏àcznika nr 2 do ustawy,
je˝eli przewoênik, pomimo zaniedba-
nia obowiàzku informowania pasa˝e-
rów o przys∏ugujàcych im prawach,
wykona∏ wszystkie pozosta∏e obo-
wiàzki wynikajàce z rozporzàdzenia
nr 261/2004/WE. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4,
domniemywa si´, ˝e pasa˝erowie zo-
stali poinformowani o przys∏ugujà-
cych im prawach.

Art. 209c. 1. Je˝eli instytucja zapewniajàca s∏u˝by
˝eglugi powietrznej dzia∏a z narusze-
niem obowiàzków lub warunków wy-
nikajàcych z przepisów rozporzàdze-
nia (WE) 550/2004 Prezes Urz´du mo-
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˝e na∏o˝yç na nià kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci od 20 000 do 40 000 z∏.

2. Wykaz naruszeƒ obowiàzków lub wa-
runków, o których mowa w ust. 1,
oraz wysokoÊç kar pieni´˝nych za po-
szczególne naruszenia okreÊla za∏àcz-
nik nr 3 do ustawy. 

3. Je˝eli wyznaczona organizacja, o któ-
rej mowa w art. 3 ust. 1 rozporzàdze-
nia (WE) 550/2004, sprawuje swojà
funkcj´ bez wa˝nego upowa˝nienia
— Prezes Urz´du mo˝e na∏o˝yç na nià
kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 40 000 z∏.

Art. 209d. Kto wbrew art. 88 ust. 3 wykorzystuje
niezarejestrowane lotnicze urzàdzenia
naziemne — podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci 40 000 z∏.

Art. 209e. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 209a—209d, Prezes Urz´du wy-
mierza w drodze decyzji administra-
cyjnej.

2. Kara pieni´˝na nieuiszczona w wy-
znaczonym terminie podlega wraz
z odsetkami za zw∏ok´ Êciàgni´ciu
w trybie okreÊlonym w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

3. Kwoty Êciàgane z tytu∏u kar pieni´˝-
nych stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

4. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.”;

18) uchyla si´ art. 230;

19) u˝yte w art. 68 ust. 2 pkt 9, art. 69 ust. 4, art. 86
ust. 2, 5 i 6, art. 119 ust. 4 pkt 2, art. 125 ust. 1,
art. 135 ust. 2 i 9 i art. 135a ust. 1 pkt 4 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „paƒstwowy organ zarzàdza-
nia ruchem lotniczym” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami:

a) „instytucje zapewniajàce s∏u˝by ˝eglugi po-
wietrznej” — w przypadku art. 68 ust. 2 pkt 9,
art. 135 ust. 2 i 9 i art. 135a ust. 1 pkt 4,

b) „instytucje zapewniajàce s∏u˝by ruchu lotnicze-
go” — w przypadku art. 69 ust. 4, art. 86 ust. 2,
5 i 6, art. 119 ust. 4 pkt 2 i art. 125 ust. 1;

20) dodaje si´ za∏àczniki nr 1—3 w brzmieniu okreÊlo-
nym w za∏àczniku do niniejszej ustawy.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 13. 1. Agencja przejmuje z przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Porty Lotnicze”, zwanego dalej „PPL”,
z mocy ustawy, wyodr´bnione w trybie okreÊlonym
w ust. 2, sk∏adniki majàtkowe i niemajàtkowe tego
przedsi´biorstwa, s∏u˝àce dotychczas do wykonywa-
nia zadaƒ paƒstwowego organu zarzàdzania ruchem
lotniczym przez jego jednostk´ organizacyjnà —
Agencj´ Ruchu Lotniczego (ARL), niezb´dne do reali-
zacji zadaƒ Agencji okreÊlonych w art. 4 ust. 1, 3 i 4,
w tym zwiàzane z nimi wierzytelnoÊci i zobowiàza-
nia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze decyzji, sk∏adniki majàtkowe i niemajàtko-
we, w tym wierzytelnoÊci i zobowiàzania, o których
mowa w ust. 1. 

3. OkreÊlenie sk∏adników majàtkowych i niemajàt-
kowych, o których mowa w ust. 2, zostanie dokonane
w oparciu o dane przekazane przez PPL i opracowane
przez komisj´ przygotowawczà, dzia∏ajàcà przy mini-
strze w∏aÊciwym do spraw transportu, wed∏ug stanu
na dzieƒ przej´cia.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, b´dzie stanowi-
∏a podstaw´ do wpisania do ksiàg wieczystych i reje-
strów tytu∏u prawnego Agencji do okreÊlonych w de-
cyzji sk∏adników, o których mowa w ust. 2.

5. Naczelny dyrektor PPL i Prezes mogà zawrzeç
umowy dotyczàce spraw zaistnia∏ych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy w zakresie wspólnej dzia∏alno-
Êci PPL i Agencji Ruchu Lotniczego.

6. W odniesieniu do przej´tego majàtku, o którym
mowa w ust. 1, Agencja ustala wartoÊç poczàtkowà
poszczególnych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, o której mowa w art. 16g
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z póên. zm.8)), w wysokoÊci wartoÊci poczàt-
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136,
poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i Nr 217,
poz. 1589.



kowej okreÊlonej w ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych PPL. Agencja
dokonuje odpisów amortyzacyjnych, o których mowa
w art. 15 ust. 6 i art. 16h tej ustawy, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowej wysokoÊci odpisów amortyzacyjnych
dokonanych przez PPL oraz kontynuuje metody amor-
tyzacji przyj´te przez PPL. Do tych odpisów amortyza-
cyjnych nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63
lit. a tiret pierwsze tej ustawy.

7. W zakresie czynnoÊci niezb´dnych dla prawid∏o-
wego funkcjonowania Agencji, polegajàcych na odda-
niu Agencji przez PPL sk∏adników aktywów trwa∏ych
do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego
w okresie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
nie stosuje si´ art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa.

8. Koszty zwiàzane z przej´ciem, o którym mowa
w ust. 1, obcià˝ajà Agencj´.

9. Agencja przejmuje sk∏adniki majàtkowe, o któ-
rych mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu za∏o˝y-
cielskiego.

10. Do przej´cia, o którym mowa w ust. 1, przepi-
sów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.9)) nie
stosuje si´. 

Art. 14. 1. Agencja nie odpowiada za zobowiàzania
PPL, niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià jego jednostki orga-
nizacyjnej — Agencji Ruchu Lotniczego jako paƒstwo-
wego organu zarzàdzania ruchem lotniczym, powsta-
∏e przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. Agencja wst´puje we wszystkie stosunki praw-
ne, których przedmiotem by∏a dotychczasowa dzia∏al-
noÊç jednostki organizacyjnej PPL — Agencji Ruchu
Lotniczego, jako paƒstwowego organu zarzàdzania ru-
chem lotniczym, bez wzgl´du na charakter prawny
tych stosunków.

3. W przypadku roszczeƒ majàtkowych osób trze-
cich w stosunku do nieruchomoÊci PPL, ujawnionych
przed lub po wejÊciu w ˝ycie ustawy, PPL i Agencja
odpowiadajà za te zobowiàzania solidarnie.

Art. 15. Agencja, na potrzeby pokrycia zobowiàzaƒ
Agencji Ruchu Lotniczego przej´tych zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 oraz art. 14, powsta∏ych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, mo˝e emitowaç obligacje i inne pa-
piery wartoÊciowe na podstawie przepisów o obliga-
cjach do wartoÊci nie wy˝szej ni˝ 50 % jej rocznych
przychodów okreÊlonych w planie finansowym na da-
ny rok. 

Art. 16. W okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, ograniczenia, o których mowa w art. 7 
ust. 6, nie majà zastosowania do dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej prowadzonej, przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, wspólnie w ramach PPL, pod warunkiem 
uzyskania zgody ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu.

Art. 17. Na pokrycie kosztów funkcjonowania
w pierwszych trzech miesiàcach Agencja otrzyma
z bud˝etu paƒstwa po˝yczk´.

Art. 18. 1. W pierwszym roku dzia∏alnoÊci Agencja
prowadzi gospodark´ finansowà w oparciu o zatwier-
dzony przez Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego plan
finansowy na 2007 r., o którym mowa w art. 129 Pra-
wa lotniczego.

2. Zadanie zapewnienia koordynacji dzia∏aƒ poszu-
kiwawczo-ratowniczych, o którym mowa w art. 4
ust. 4, Agencja wykonuje poczàwszy od dnia 1 stycz-
nia 2009 r.

Art. 19. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracowni-
cy PPL zatrudnieni w jednostce organizacyjnej PPL —
Agencji Ruchu Lotniczego stajà si´ pracownikami
Agencji.

Art. 20. 1. Do czasu powo∏ania Prezesa zgodnie
z art. 6 ust. 3, jednak nie d∏u˝ej ni˝ na 6 miesi´cy, 
Prezes Rady Ministrów, z dniem og∏oszenia ustawy, 
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu, powo∏uje Prezesa bez przeprowadzenia konkur-
su.

2. Prezes, o którym mowa w ust. 1, do czasu powo-
∏ania Prezesa zgodnie z art. 6 ust. 3, jest uprawniony
do podejmowania wszelkich dzia∏aƒ przygotowaw-
czych i organizacyjnych niezb´dnych do utworzenia
Agencji oraz jej funkcjonowania.

3. Do czasu utworzenia Agencji koszty zwiàzane
z wynagrodzeniem i dzia∏alnoÊcià Prezesa pokrywa
PPL. Z chwilà utworzenia Agencji, Agencja jest obo-
wiàzana do zwrotu tych kosztów.

Art. 21. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 121 ust. 3—5 i 6
i art. 130 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 12, zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 i 3,
art. 121 ust. 4—7 i art. 130 ust. 8 i 9 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2007 r., z wyjàtkiem art. 13 ust. 3 i art. 20, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029.
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. (poz. 1829)

„Za∏àcznik nr 1

Lp. Wyszczególnienie naruszeƒ WysokoÊç kary 
w z∏

I II III

1. Naruszenia przepisów rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcego
wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnictwa cywilnego — Deklaracja mi´dzyinstytucjo-
nalna (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002)

1.1. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 2.2.1.(iii) za∏àcznika do rozporzà-
dzenia 5 000

1.2. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 2.1. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.3. Naruszenie obowiàzku patrolowania, o którym mowa w pkt 2.2.2. za∏àcznika do roz-
porzàdzenia 2 000

1.4. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 3.2.3. lit. b za∏àcznika do rozporzàdze-
nia 5 000

1.5. Niezapewnienie ochrony przy pomocy ogrodzeƒ, stra˝y, patroli, o której mowa
w pkt 2.4. lit. b 10 000

1.6. Naruszenie obowiàzku poddawania nadzorowi, o którym mowa w pkt 2.4. lit. c 10 000

1.7. Umieszczenie na pok∏adzie statku powietrznego baga˝u z naruszeniem pkt 5.1. 5 000

1.8. Naruszenie obowiàzku kontrolowania, o którym mowa w pkt 2.2.1.(i) za∏àcznika do
rozporzàdzenia 10 000

1.9.

1.9. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 2.2.1 (v) za∏àcznika do rozporzàdze-
nia 500

1.10. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 2.2.1 (viii) za∏àcznika do rozporzàdze-
nia 500

1.11. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 2.2.1 (ii) za∏àcznika do rozporzàdze-
nia 5 000

1.12. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 2.3. lit. b za∏àcznika do rozporzàdze-
nia 10 000

1.13. Naruszenie obowiàzku kontroli, o którym mowa w pkt 2.3. lit. a za∏àcznika do roz-
porzàdzenia 10 000

1.14. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 4.3.1. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.15. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 4.1. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.16. Zabranie na pok∏ad statku powietrznego zapasów lub dostaw prowiantu przewoê-
nika lotniczego wbrew pkt 9.2.3. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.17. Zabranie na pok∏ad statku powietrznego dostaw Êrodków czyszczàcych wbrew
pkt 10.2.3. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.18. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 6.1. za∏àcznika do rozporzàdzenia 10 000

1.19. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 7.1. lub pkt 7.3. za∏àcznika do roz-
porzàdzenia 10 000
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1.20. Naruszenie obowiàzków, o których mowa w pkt 8.1. i pkt 8.3. za∏àcznika do rozpo-
rzàdzenia 10 000

1.21. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 4.2. za∏àcznika do rozporzàdzenia 2 000

2. Naruszenia przepisów rozporzàdzenia nr 622/2003/WE z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiajàcego
Êrodki w celu wprowadzenia w ˝ycie wspólnych podstawowych standardów dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 89 z 05.04.2003)

2.1. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w pkt 3.1.2.3. za∏àcznika do rozporzàdzenia 2 000

2.2. Dopuszczenie przewozu broni lub innych przedmiotów zabronionych w miejscu do-
st´pnym dla pasa˝era i za∏ogi (pkt 4.1.1.1.a—e lub 5.2.3.1. za∏àcznika do rozporzà-
dzenia)

10 000

2.3. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa pkt 5.2.1.1. lub 5.2.2.c. za∏àcznika do rozpo-
rzàdzenia 1 000

Lp. Wyszczególnienie naruszeƒ WysokoÊç kary 
w z∏

I II III

1. Naruszenia przepisów rozporzàdzenia nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. ustanawiajàcego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa˝erów w przy-
padku odmowy przyj´cia na pok∏ad albo odwo∏ania lub du˝ego opóênienia lotów, uchylajàcego roz-
porzàdzenie nr 295/91/EWG

1.1. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 od 200 do 4800

1.2. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 od 200 do 4800

1.3. Naruszenie obowiàzku opieki, o którym mowa w art. 9 od 200 do 4800

1.4. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 14 od 200 do 4800

1.5. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 7 od 1000 do 2500

1.6. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 od 200 do 4800

1.7. Naruszenie zakazu pobrania dodatkowej zap∏aty za umieszczenie w klasie wy˝-
szej ni˝ ta, na którà zosta∏ wykupiony bilet, o którym mowa w art. 10 ust. 1 od 200 do 4800

2. Naruszenie przepisów rozporzàdzenia nr 2111/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoêników lotniczych pod-
legajàcych zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasa˝erów ko-
rzystajàcych z transportu lotniczego o to˝samoÊci przewoênika lotniczego wykonujàcego przewóz
oraz uchylajàcego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE

2.1. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 11 od 2000 do 8000

2.2. Naruszenie obowiàzku, o którym mowa w art. 12 od 200 do 4800

Za∏àcznik nr 2
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Lp. Wyszczególnienie naruszeƒ WysokoÊç kary 
w z∏

I II III

1. Naruszenia przepisów rozporzàdzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania s∏u˝b nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Prze-
strzeni Powietrznej

1.1. Utrudnianie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej prac paƒ-
stwowej w∏adzy nadzorujàcej polegajàcych na weryfikowaniu spe∏niania przez t´
instytucj´ wymogów rozporzàdzenia

20 000

1.2. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 40 000

1.3. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 40 000

1.4. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 12 ust. 3 20 000

1.5. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 20 000

1.6. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 20 000

2. Naruszenia przepisów rozporzàdzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjnoÊci Europejskiej Sieci Zarzàdzania Ruchem Lotniczym

2.1. Naruszenie przez instytucj´ zapewniajàcà s∏u˝by ˝eglugi powietrznej obowiàzku,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 20 000

Za∏àcznik nr 3


