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Prawo polskiePrawo polskie
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 94, poz. 769);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie
Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1011).

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (art. 94 ust. 8 i 9 i art. 104 
ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze)- podpisane 24 czerwca 2009 r., 
opublikowane 17 lipca 2009 r. w Dz. U. Nr 113, poz. 942, weszło w życie 1 
sierpnia 2009 r.

• - rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w 
sprawie badań lotniczo-lekarskich (art. 112 ustawy – Prawo lotnicze)-
podpisane 2 czerwca 2009 r., opublikowane 18 czerwca 2009 r. w Dz. U. Nr 
94, po. 774, weszło w życie 3 lipca 2009 r.



Prawo polskiePrawo polskie

Obecnie trwajObecnie trwająą prace nad:prace nad:
•• NowelizacjNowelizacjąą ustawy ustawy –– Prawo lotniczePrawo lotnicze
•• 21 aktami wykonawczymi21 aktami wykonawczymi



Prawo UEPrawo UE

• Żegluga powietrzna:
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi 

dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany 
danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi 
w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 
października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) 
nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i 
zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające 
wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej



Prawo UEPrawo UE

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 
1108/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi 
powietrznej oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE



Prawo UEPrawo UE

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze 
dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i 
wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji 
organizacji projektujących i produkujących

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do 
lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także 
w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie 
zadania

• SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające 
zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi 
wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska 
oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących



Prawo UEPrawo UE

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe 
normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające 
państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 
i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości 
w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury 
przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 133/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 134/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego



Prawo UE Prawo UE -- projektyprojekty

• Projekt dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie 
wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych 
PNR) w celu egzekwowania prawa COM(2007)654

• Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz 
zapobiegania im COM/2009/0611

• Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie 
opłat za ochronę lotnictwa COM/2009/0217



ICAOICAO

• Załącznik 1 poprawka 169
• Załącznik 2 poprawka 42
• Załącznik 4 poprawka 55
• Załącznik 6, części I, II, III poprawki 33, 28, 14
• Załącznik 8 poprawka 101
• Załącznik 9 poprawka 21
• Załącznik 10 poprawka 84
• Załącznik 11 poprawka 47
• Załącznik 13 poprawka 12
• Załącznik 14, tomy I i II, poprawki 10 i 4
• Załącznik 15 poprawka 35

Wejście w życie: 19 listopada 2009 r. i 18 listopada 2010 r.



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę..
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