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Członek Polskiego Klubu Lotniczego Pan Grzegorz Brychczyński w dniu 2I |ipca 2015
podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w imieniu Polskiego Klubu Lotniczego i AOPA, zgłosił
wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej doĘczącej kolejnej zmiany w Ustawie Prawo Lotnicze w
nawiązaniu do druku sejmowego nr 3228.

Przedstawiona w naszym imieniu propozycja spotkała się z akceptacją gremium
uczestniczącego w obradach Komisj i.

Wspomniana ustawa według druku 3228 dotyczyła takiego uksztahowania przepisów
prawnych, aby umożliwiaĘ one wykonywanie, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa,
operacji lotniczych cywilnym, zarówno polskim, jak i obcym statkom powietrznym na polskie lotniska
wojskowe, które nie są wpisane do Ęestru lotnisk cywilnych.

W związku z tym, Że środowisko General Aviation-GA nie uczestniczyło w procesie
legislacyjnym dotyczącym druku 3228, zachodzi naszym zdaniem potrzeba, kolejnej zmiany Ustawy
Prawo Lotnicze w tym zakresie.

Według dotychczasowych zapisów, ułatwienia na wojskowych lotniskach będą dotyczyc
regularnych przewoŹnikóq którym i tak procedury operacyjne zabraniają takich lądowań. Natomiast
przedstawiciele małego lotnictwa GA nadal są pomijani. A właśnie w tym sektorze zdarzają się
przypadki transportu np. lekarzy do przeszczepu organow, czy chorych w stabilnym stanie (nie
przewożonych przez lotnictwo sanitarne) lub np. radiofarmaceutyków o bardzo szybkim terminie
rozkładu. Na te |oty na|eiałoby otrzymaó natychmiastową zgodę wojska. Równiez dotyczy to ustug
takich jak loty patrolowe, poiamicze, fotogrametryczne czy chociuŻby dostarczenie części zamiennych
do uszkodzonych linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych czy choóby sam komercyjny
transport towarów. Niestety aktualne przepisy wymagają zŁoŻenia planu lotu i prośby do Dowódnwa
Wojsk Lotniczych, które na odpowiedŹ ma 7 dni i niechętnie ja wydaje. A jeśli Dowództwo wyda, to i
tak Dowódca Jednostki może zabtoniÓ lądowania. Spektakularnym jest takie odizolowanie lotnisk nie
uzywanych przez wojska lotnicze, na których stacjonują inne formacje np: Słupsk, Sochaczeq Nowe
Miasto nad Pilicą, zktórych w uzasadnionych przypadkach mogto by korzystaó lotnictwo ustugowe.

W trosce o równouprawnienie w dostępie do ruchu lotniczego i takiego ukształtowania
przepisów prawnych, aby umożliwiały one wykonywanie, z zachowaniem wysokiego poziomu
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bezpieczeństwą cywilnych operacji lotniczych, jak również w świetle wspierania przez Rząd
działa|ności gospodarczej podmiotów lotniczych z obszaru GA, widzimy konie.cznośe pódjęcia prac
nad nowelizacją Ustawy.

Wyruiając nadzieję na pilne podjęcie prac przezlJrząd Lotnictwa Cywilnego, reprezenfujący
stronę Rządową, nad projektem zmian w Ustawie Prawo Lotnicze dótycząće przestawioriego
problemu, deklarujemy gotowości pełnej merytorycznej współpracy naszych'pńd,tu*icieli "w
opracowaniu tekstu proponowanych zmian.
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