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Stopień l Indywi-
" nagrody duaJuw 

nagr61da; od 2tlOGO ~ł 

l stopnia do 25.000 zł. 

n~~rod'a' od' 15.000 zł' 

II s~opBia d'e 20.000' zł 

, 

nagroda od 1O.00(}, zł 

III stopnia do 1'5.000' zt 
.~ , 

, 

2, W ' skJ.ali· nes-pehl- n~;r .. oGrl'(;me~! G mogą , ... €h@<lziu· 
ty,;l1łe> aute rzy projektu. ti t zha' osób w z'espol~ 

a~ttorskfm powinna' łiyG uzasadni'on.a wartością' 

projektu.". 

§ 2. Wykonanie uclJ,wały porucza s·ię Preze'sowi Rady 
Ministrów, Ministrowi Finansów, Ministrowi Budownictwa 

" 

I Ze'Sp'Offlwa' 

; 60 15.000 zł na osobę 
nie wię.cej, iednak niż do 
75.000 zł , dla zespolu 

, 

) 
do 10.00'0 'zł osobę na 
nie wię,cej Jednak' ni'r do , 
50.000zf dla zespołu 

I 

r 
, ~ 

do 5:000 zł na osobę 
ni'e więcej jednak niż do 
25:000 z{ dla zespo'hl' . 

i PrzemysIu· M'aterhtłów Budowla'nych oraz innyu zaintere
sowanym ministrom. 

§ . 3: UchWala -'wchodzi w ż:'cie z dniem , ogłoszenia 
• llW.c.ą. ed::, dnia. r n:p(;(j, UJfJlł· h 

Prezes RaY\y Ministrów: J. Cyrankiewicz 

t.> 

'.1 
" 

ZARZĄDUNłłF MlN18TJłA WeMUNIKACJl 

:li dnia- 2'1' lil'ca lffij6; f .. 
" , 
.' ~ 

W sv.r.a.wi.e Ol'.flriłłliZ ilcji, pał'ts.twoweg·o naGwlł na& lAttaidwea CJY,,,,U.;~Bł~ 

lN'a> Jl9dstil,wi~ aort; 25j , art. 35 j, arf, 44', \IlS.t.. 5 ustawy 
:k dni.a 31. maja 1%1. r. -:- P'nawo, l0ł;ni;cze (0z. W .. Nr 3'4, 
ji6!l:: 153} zan~d.:ca- się.. co na~ę,pUlj~': 

§ I. 1. Centralny łarząd Lotnictwa Cywilnego \Iv MI
nisterstwie Komun ikacji jest organem państwowego nadzo
l'll' ned' za'Ch'Owaniem prrepis'ów prawa lotniczego. 

2. W skład Centralri.eg'b Zarządu Lotnictwa Cywilnego 
w s,erawach z zakresu nadzoru określonego w ust. 1 wcho'" 
ozą: 

1) Inspektorat Kontr-oli Cywilnych Statków Powietrznych, 
2) Inspektorat Lotnisk, 
3) Inspektorat Ruchu Lotniczego, 
4) Inspektorat Personelu ' Lotnicz'ego. 

, § 2, 1. Na czele inspektoratów wym'i'eni'onyeh: w §: lo 
stoją główni inspektorzy. 

2. Uprawnienia głównych inspelttorów, wyniRające 
. z zakresu działania podległych im inspektoratów (.§§ 3, 4, 5. 

i 6) , określają odrębne przepisy t~ 7). 

§ 3. 1. Do zakresu działania Inspektoratu Kontroli . Cy--' 
wilnych Statków Powie trznych należy sprawowanie państwo
wego lotniczego nad,zorn techniczI,1ego nad: ! ach(!).waa i'.em; 
przepisów prawa lotniczego j innych przepisów prawny.eh-:
w przedmiocie' budOwy, eksploatacji oraz nap~aw statków 
powietrznych l inne~o spnęt·ll, IGt'llic:z;eg-G. ebjęteYl'l' tym, rradr 
zorem. 

2. \tv szczególności do zakresu działania Inspektoratu 
W()ntlr6Ji Cywil'nydl Statków P'owietrznych naleią sprawy: 

1) prowadzenia państwowego rejestru statkówpowietrz
nych; 

2" wyd'iłwania-: . 
I I 

~i ""imieGtw. S<pTaMlRGś'ęi techn\€zne'j' statk:ów powietrz-
'nych (świadecl w oględzin) , 

h)' Świ:ade(l:tw reje'Stl!a'€ji statków; pewietr:z;n~(;:h, 
. c) i!Jm,yc:h, d.aklul1llmltólW w.y:da.w.an,Y<lh,.z t}<tułu nadzol'U', 

jak świadectw kontroli budowy, typu i. innych pr'l!e
wi'd?z~-an'y[łl WQ' wltrśd wych' p:r,zepisach; 

3): in~tl'uW.€.ji· uż~tio:o.w.allia; w locie· st atków powietrzny(!·ft 
(:bnsaukcja u~tlł;o.w.r.nia- iune\'J01 sprzętu. louni:cBegQ} .0HIZ 

innych instrukcji dotyczących' sprzętu lotniczego .(in
. strukcji obsługi technicznej, instrukcji napraw); 

4) sprawdzania w trybie rładzoru pod względem technicz
ITy:m lluariwyi rrapr.aw statków powietrznych i jnńego 
sprzętu lotniczego oraz występowania z wnioskami 
o wstrzymanie budowy i napraw nie odpowiadających 
W1IIl'1.ł.nłHllih tltChnkzn,ym·; . 

5) wstrzymywania w trybie nadzoru eksploatacji s-latków 
pewietr.:z;nycł\, i innel20 sprzętu lotniczego. jeżeli nie speł
niają' 0bowią-z'lljąeycR' warunkó"{. technicznych, Jakim 
p owin'ieJł' o<.f.J3·owiaditct z6atny do lotu (pracy) sprzęt rot
niczYi 

6) ~kresów międzynaprawczych dla statków powietrznych 
oraz innego sprzętu lotniczego; 

7) przeprowadzania okresowych i dorywczych (specjal
nych) kontroli dokumentów dotyczących startu technicz
nego statH0w powietrznych i innego sprzętu lotniczeg·o; . 

• , ~ 

8) wSłlólpracy w zakresie nadzoru nad budową, eks·ploa ..... . ,~. j 

tacją i naprawami statków powietrznych i innego sprzę-

hl! J.otniczegp_ z og,powioednill1lli ouganami' wQjskowej kon-
tY'<tl ii tetili.nicznej oraz organami pailstwowego lotniczego 
nadzoru tes;hnicznego państw obcych. 

,§ 4. 1. Do zakresu działania Inspektoratu Lotnisk , na-, 
leży sprawowanie rrad7,oru państwoweg,o nad. z..'l.Chowmiiem.. 
przeplS'ów prawa rotniczegO'. prawa bud'owlanego i inny'ch 
przepisów prawnyclr - W- p.rz-edtniacie budowy,eksp.watacii 

,. 

j- ffilpra'wy l'Ctni's~ cywi"lnych oraz ekspl'o'atlfcjr lofniczycl\ '" ~ 
urządzeń naziemnycB, jak również kontrola w tyJJl!l,,"'~" 
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~;;:.tiiar.ilnOŚci zarządzających lotniskami cywilnymi i użytkow-
,;'ńików ty91 lotnisk. . 

" 2. W szczególności do zakresu dżia1ania Inspektoratu 
~, 1;"misk n ... le;ilł sprawy: 
-. 1) . prowa.dzenia pansl wo'wego reje:stru lotnisk cywilnych 

oraz ewidencJi lądowisk, lotniczych urządzeń naziem
I , nych i terenów zarezerwowanych pod lotniska; 

. ' 2) par"stwowego nadzoru budowlanego w zakresie budow
nictwa specjalnego lotniczego; 

.. at wydawania zezwoleJi ·na założenie lub likwidację lotni
ska oraz na wprowadzenie w istniejących l()tn'tskach 
zmian', podlegających wpisaniu do państwowego reje~ 
stru lotnisk cywilnych; 

,~ .. ) wydawania świadedw rejestracji lotnisk cywilnych; 
" -': 5} ' ~ilł'łlykania w trybie nao:1'0ru lotnisk cywilnych luu 
'< ograniczenia ich użytkowania na czas oznacz'ony lub 

'_-1. ".flłe<lZnac:zony; 

~ '!i) uzg,adniania lokalizacji szczegółowej inwestycji budo-
.' wlanych, określonvch odrę·blłym.i pn.episami; 
_'. 7) ' prze nrowadzania okresowych i dorywczych kontroli sta

nu technicznego lotnisk cywilnych i lotniczych urzą

' dzeń J'tłziemnycl:!. . 

§. 5: I 1. ' .... 0 z~kre.su działania Ins-pektoratU Ruchu Lotni
, 1:7':)90 I'lB leiy sprawowanie. nacz'Oru państwowego nad za
. ł.howaniern przepisów prawa lotntclego i innych przepisów 

. '~p'~ii1wnych w przedm; 3cie ruchu lQtniC7ego i jego I:Jez.pie-
:~ cteństwa, jak również kontrola w tym zakresie działalności: 
" ~ . 1ł Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, 

,; 

, \ 

2)' użytkowników cywilnych statków powietrznych, 
3) zarządzających lotn isk,ami cywiln ymi , i . użytkowników' 

tych lotnisk oraz kierowników ' lotów na lotniskachcy'
wilnych. 

2. Wszczególnośd do zoakresu działanifi Inspektoratu 
, ~Ruchu Lotniczego najeżą serawy: 

1) wyznaczania ..,-- .\Ii porozumi,eniu z wojskowymi organa
mi lotniczymi - cZ0,ści przestrZl:!1Ji ' powietrznej i lotnisk 
dla ruchu cywilnych statków powietrznych; 

: r.2) nadzoru i k ontroli działalności służby informacj.i lotn,i-
czej oraz publikowania przez tę slużbę informacji o rOl

. mieszczeniu i wy'1lJiarach przestrzeni _ powietrznych kon
trolowanych i nadzorowanych, jak również o zakazie 
lub ograni-czentu ,Jotów ze wZ9'tędu na bezpieczeństwo 
~ubliClme lub konieczność. wo.jsJi;ową; 

.: '3) .nadzoru i kontroli dział'a!n{)ści lotniczej służby łączno
ści OTćlZ w porozumieniu z Ministerstwem ŁącznQśd spra
wy przydziału częstotliwości radiowej; 

4:) wydaWania zezwoleń na oddanie do użytkii ll:b likwi
dację lotniczych naziemnych urządzeń radionawig~cy j-

nych i ratliolokacyjnydl'ora:z urządzeń o.świeUfmi-alot

niczego; 
5) nadzoru i kontroli działalności służby alan;nowej w lot

nictwie cywilnym oraz sprawy współpracy z wla'ściwy
mi organami wojskowymi w zakresie działalności slużby 
poszlikiwawczo-ratowniczej, p~owadzonej przez 0rgany 
w<JjskCJwe na rzec-z lotnictwa cywilnego; 

6) współdziałania z Par,stwowym Instytutem. Hydrologicz
no-Meteorologiczl}ym w zakresie' zapewnienia lotnictwu 
cywilnemu prawidłowej obsługi mel.eor010gicznej; 

7) zatwierdzania programów publicznych pokazów lotni
czych oraz udzielania zezwoleń · na 'operac je lotnicze, 
któr-es'tosownie do obowiązujących przepisów ~vymagil
J'ą :odrę'bnych d-ecyzji. . 

§ 6. 1. Do zakresu działania Inspektoratu Personelu 
L()tnicze~ło należy sprawowanie nadzoru państwoweg.o nad 
zachowaniem przepisów prawa lotniczeg.o oraz innych prze
plSOW prawnych w przedmiocie kwalifikacji lotuiczycl:l i li-
cencji lotniczych. . I 

2. W szczegó-ln·ościoo zakresy działania I~ektor(ltu 

Personelu Lotniczego należą sprawy: 
1) zatwi.erdzania prog.ramów i instrukcji szkolenia ,person~

lu lotniczego oraz nadzoru i kontroli ich wykonania; 
2) p-r'owad,z'eriia pań'Slwowe'go rejestru pers-onelu lotni

c;z;e q0; 
3) udzi-e'l-ania z-ezwoleń naedstępstwa Od wyma'gań doty

czących kwalifikacji lotnic:z:ych w wypadkach przewi
dzianych w odrębnych przepis-8ch; 

4) dopuszczani·a do e-gzamin{)w lotniczych oraz wydawania 
świadectw egzaminacyjnych; 

S) sprawdzania ' kwillifikacji lotniczych kandydatów oraz 
cz~onków polskieCjo i obcego personelu lotniczego ; 

e) H-znawani.a kwalUilvacji lotnkzyoh nabytych w lotnic
twie wojskowym i za granicą; 

7} wy'<iawenia l cofania licencE lotniczych, przedłużania 

ważności tych licencji oraz odbierania, 09raniczania, za
wieszania i przywr~cania upra~nień wynikających z· li-
cencji ; Ji.'l.-

8) uznawania licencji lotniczych ' państw obcych. 

~ 7. Szczególowy za·kres i sposób dzi'ałania 'irrsp-ektora
tów ustalają lotnicze przepisy i instrukcje służbowe. 

§ 8. Przy wykonywaniu czynności nadzoru państwowe- ...,;. 
go inspektoraty mają prawo używania pieczęci urzędowej 
.zgodłem państwow ym . 

§ 9. Zarz-ądzenie wchodzi w żyei-e z dniem oql-oszP!1ia . . -l\.linister Komunikacji: P. Lewiński 
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. ..' 

,
I 

z dnia 21 lipca H'56 f. 

W sprawie powołania Zarządu Ruchu totnicze90 1 Lotnisk Komunikacyjnych ora~ określenia jego organizacji jako \ 
.pil,Ls.twowego organu ruchu lotniczego. 

Na podstawie B·TŁ. 44 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 T. 

~ ł'ra_wo lolnYcze (Dz. U. Nr 32, pez. 153) zarządza 5i<,:, . co 
następ.uje : 

§ 1. Powoluj-e się ZaT7ąd Ruchu Lotn.tcze.go i Lotnisk 
- KOMUJlikacyjłlYch, zwany dalej "Zarządem", podległy Cen

ba·lnemu Zarzą€lowi Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie 
Komunikacji. ' 

'2. 1. Zarząd ma sjedz:b~ w \Varszawie. 
2. Zarząd \lżywiI pieczęci urzędowej z godlem państwo-..,., 

§ 3. 1. Do zakresu działilfl-i.a Zar.zą·du należy: 

1)· wykonywanie zadań państwowego 'organu ruchu lotni
·czego, a mianowicie: 
a) kierowanie (dysp.ozyc}a i kontrola) ruchem lotn'iczym 

kontr·olowanym w przestrzeni.ach powj.~trznychken
trolowan 'ych, z zachowaniem uprawnień wojskowych 
mganów ruchu lotnicze~lo, 

h) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego w 
prz.es·trz-eni·acb powietrzflyc-h nadz'orowanych, 

c) koordynacja, w porozumieniu z wojs,Kowymi organa
mi ruchu lotniczego, lotów cywilnych statków .po- . 
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