
Dz.U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1524 
 
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 
 

z dnia 31 października 2007 r. 
 
 

w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze 
zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub 
stanu wyjątkowego 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, 
poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób przekazywania Ministrowi Obrony 
Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas 
wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. 

 
§ 2. Z chwilą ogłoszenia stanu wyjątkowego na części lub całym terytorium państwa 

instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej stosuje zasady przydzielania elementów 
przestrzeni powietrznej określone przez właściwe organy wojskowe dla tego rodzaju stanu 
nadzwyczajnego. 

 
§ 3. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego i na czas wojny funkcje zarządzania ruchem 

lotniczym są wykonywane przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej stanowiącą 
element wojskowego systemu kontroli przestrzeni powietrznej, podporządkowaną Dowódcy 
wykonującemu zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 4. Dowódca wykonujący zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy 

państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może ograniczyć dostępność 
przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego łącznie z całkowitym zakazem wykonywania 
lotów w czasie wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. 

 
§ 5. 1. Szczegółowe procedury przejmowania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w 

polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego określa, 
w planie kontroli przestrzeni powietrznej, Dowódca wykonujący zadania Ministra Obrony 

                                                 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 
141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558. 
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Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 
Polskiej w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i organem kierującym 
działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej. 

2. Minister Obrony Narodowej sprawuje kontrolę przestrzeni powietrznej w czasie wojny, 
stanu wojennego lub stanu wyjątkowego przez organy, których funkcje mu przekazano. 

 
§ 6. Współpraca instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej z wojskowymi 

służbami ruchu lotniczego i służbami systemu obrony powietrznej w czasie wojny, stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego polega na: 
1) wspólnych działaniach w ramach jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez 

wykorzystanie w szczególności: 
a) cywilno-wojskowego organu zarządzania przestrzenią powietrzną, 
b) organu kontroli operacyjnego ruchu lotniczego; 

2) wymianie informacji o sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej między organami 
dowodzenia obroną powietrzną a instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego; 

3) kontroli przestrzegania ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej wynikających z 
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego oraz na czas wojny; 

4) zapewnieniu koniecznej swobody działania w polskiej przestrzeni powietrznej dla statków 
powietrznych państwowych i wykonujących zadania lotnictwa państwowego; 

5) udziale w zapewnieniu służb ruchu lotniczego w obszarach, w których wprowadzono 
struktury przestrzeni powietrznej inne niż stosowane w czasie pokoju; 

6) szkoleniu personelu cywilnych i wojskowych służb ruchu lotniczego w zakresie trybu 
przejścia do kontroli przestrzeni powietrznej w czasie wojny, stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego. 

 
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

 

                                                 

 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze 
zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1272), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1829) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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