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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 08 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: DL-2.0212.1.2020

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo o sygn. VII.564.38.2017.PKR z dnia 3 kwietnia 2020 r. dotyczące inicjatywy 
legislacyjnej w zakresie zmiany art. 83a ust. 1 i 2 oraz art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 
Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą – Prawo lotnicze”, deklaruję, że stosowna zmiana art. 83a ust. 1 ww. 
ustawy zostanie uwzględniona w opracowywanym przez resort infrastruktury projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień 
wewnętrznych.

Jednocześnie wyjaśniam, że spośród wymienionych w Pana piśmie sześciu nowelizacji ustawy – Prawo 
lotnicze jedynie jedna była procedowana przez Ministra Infrastruktury - ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. 
o zmienia ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) – przy czym była 
to nowelizacja mająca na celu wyłącznie dostosowanie przepisów prawa krajowego do przepisów prawa Unii 
Europejskiej, której procedowanie rozpoczęło się w 2014 r., a w 2018 r. było już znacznie zaawansowane, 
w związku z czym uwzględnienie w niej zmiany art. 83a ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze nie było możliwe.

Pozostałe wymienione w Pana piśmie zmiany ustawy – Prawo lotnicze zostały wprowadzone w wyniku 
uchwalenia projektów ustaw procedowanych przez inne podmioty i były ściśle związane z zakresem 
przedmiotowym tych ustaw, np. ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 
730) czy ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 284).

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marcin Horała

Sekretarz Stanu
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