
Zasady ewidencji urządzeń latających 

1. Pierwszy wpis do ewidencji urządzenia latającego. 

Właściciel / użytkownik sprzętu lotniczego, zamierzający dokonać wpisu urządzenia latającego 

do ewidencji, w pierwszej kolejności powinien zarezerwować znak rozpoznawczy, podając 

klasę, typ, model lub nazwę, kategorię, podkategorię, numer fabryczny oraz rok produkcji 

urządzenia latającego. Następnie należy wystąpić do Wydziału Rejestru Cywilnych Statków 

Powietrznych ULC z pisemnym zgłoszeniem, które powinno zawierać: 

- imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres zamieszkania albo siedziby i korespondencyjny  

właściciela urządzenia latającego, 

- imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres zamieszkania albo siedziby i korespondencyjny  

osoby faktycznie władającej urządzeniem latającym na podstawie umowy z właścicielem, 

- dane urządzenia latającego obejmujące: 

• typ, model lub nazwę, 

• oznaczenie fabryczne, jeżeli jest inne niż określone w typie, modelu lub nazwie, 

• podkategorię i kategorię, 

- producenta urządzenia latającego – imię i nazwisko albo nazwę i adres, 

- serię i numer fabryczny, 

- aktualne podstawowe dane techniczne urządzenia latającego pozwalające określić jego rodzaj  

i charakterystykę, np.: 

    – masę, 

    – rodzaj napędu,  

    – rodzaj konstrukcji, 

    – liczbę miejsc. 

UWAGA: druk zgłoszenia o wpis urządzenia latającego do ewidencji jest dostępny na stronie:  

http://ulc.pl/pl/technika-lotnicza/rejestr-cywilnych-statkow-powietrznych  

Do zgłoszenia należy dołączyć : 

Dla motolotni oraz lotni, paralotni i motoparalotni: 

- fotografię urządzenia latającego lub jej zapis cyfrowy. 

UWAGA: motolotnie objęte są obowiązkiem wpisu do ewidencji, lotnie, paralotnie oraz 

motoparalotnie mogą być do ewidencji wpisane na wniosek właściciela. 

Dla pozostałych urządzeń latających objętych obowiązkiem wpisu do ewidencji: 

           - 2 fotografie urządzenia latającego (z przodu i z boku) o wymiarach 10 × 15 cm lub 

ich zapis cyfrowy, 

           - dokumenty potwierdzające istnienie wobec urządzenia latającego prawa własności              

i ograniczonych praw rzeczowych. 

 

Po sprawdzeniu kompletności zgłoszenia wydaje się świadectwo ewidencji urządzenia 

latającego. 

 
Podstawa prawna:  

1. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1970). 

2. Załącznik Nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia  

2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania 

niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów 

statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących 

używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041) 

 

http://ulc.pl/pl/technika-lotnicza/rejestr-cywilnych-statkow-powietrznych


Informacje uzupełniające: 

Zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające istnienie wobec urządzenia latającego prawa 

własności i ograniczonych praw rzeczowych powinny być złożone w oryginałach kopiach albo  

uwierzytelnionych notarialnie lub urzędowo odpisach, kopiach. Poświadczenie zgodności                    

z oryginałem na podstawie pkt. 4 cz. II załącznika do Ustawy o Opłacie Skarbowej (Dz.U. Nr 

225, poz. 1635, z późn. zm.) jest odpłatne w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej 

stronicy poświadczanego dokumentu. Opłatę za poświadczenie zgodności należy wnieść na 

rachunek: 

 

Centrum Obsługi Podatnika   

ul. Obozowa 57  

01-161 Warszawa 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  

z dopiskiem: opłata skarbowa za poświadczenie zgodności. 

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedstawić w Wydziale Rejestru 

Cywilnych Statków Powietrznych. 

  

            Rezerwacja znaku rozpoznawczego nie upoważnia do wykonywania lotów statkiem 

powietrznym.  

 

            Rezerwacja znaku rozpoznawczego ważna przez 3 miesiące od daty przyznania. Opłata 

lotnicza z tytułu rezerwacji znaku wynosi 37 zł., za przedłużenie znaku rozpoznawczego                

– 26 zł. 

Opłaty lotnicze za czynności urzędowe związane  z wydaniem świadectwa ewidencji wynoszą 

odpowiednio:  

• balony, lotnie, paralotnie, motolotnie - 60 zł, 

• szybowce - 83 zł, 

• samoloty, wiatrakowce i śmigłowce do 1000 kg - 117 zł. 

W przypadku jednoczesnego ujawnienia przy pierwszej rejestracji umowy oddania                          

w użytkowanie statku powietrznego podmiotowi innemu niż właściciel należy również uiścić 

opłatę lotniczą w wysokości 117 zł z tytułu „zaakceptowanie umowy użytkowania statku 

powietrznego”. Użytkownik statku powietrznego inny niż właściciel zostaje ujawniony                        

w Świadectwie Ewidencji. 

Opłaty lotnicze proszę wpłacać na rachunek: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2, 02-247 

Warszawa, 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 

Potwierdzenie dokonania opłaty lotniczej należy przedstawić w Wydziale Rejestru 

Cywilnych Statków Powietrznych. 

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego                     

2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. stawek opłat lotniczych 

(Monitor Polski 2021 r. poz. 180). 

 

 

2. Zmiana danych wpisanych do ewidencji. 

 
Zmiana danych wpisanych nie wymaga uprzedniego złożenia wniosku o rezerwację znaku 

rozpoznawczego. 

 
Zgłaszając zmianę danych rejestrowych, składa się oryginalne świadectwo ewidencji oraz 

pisemne zgłoszenie o dokonanie zmiany. 

 



W przypadku zmiany właściciela lub wpisu użytkownika urządzenia latającego, 

zgłaszając zmianę danych rejestrowych, składa się również dokument potwierdzający 

własność, ograniczone prawo rzeczowe do statku powietrznego lub umowę z osobą faktycznie 

władającą urządzeniem latającym na podstawie umowy z właścicielem. 

 

W przypadku zmiany danych technicznych urządzenia latającego zawartych                          

w świadectwie ewidencji, składa się również dokumenty potwierdzające dokonanie takiej 

zmiany. 

 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 – punkt 1.4.1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 kwietnia  2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do 

niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 

dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041) 

 
Wyżej wymienione dokumenty potwierdzające zmianę danych powinny być dołączone 

do zgłoszenia w oryginałach kopiach albo  uwierzytelnionych notarialnie lub urzędowo 

odpisach, kopiach. Poświadczenie zgodności  z oryginałem na podstawie pkt. 4 cz. II załącznika 

do Ustawy o Opłacie Skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) jest odpłatne                       

w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy poświadczanego dokumentu. Opłatę za 

poświadczenie zgodności należy wnieść na rachunek: 

 

Centrum Obsługi Podatnika   

ul. Obozowa 57  

01-161 Warszawa 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  

z dopiskiem: opłata skarbowa za poświadczenie zgodności. 

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedstawić w Wydziale Rejestru 

Cywilnych Statków Powietrznych. 

 

Za dokonanie zmiany danych wpisanych do rejestru należy uiścić opłatę lotniczą                     

w wysokości 37 zł z tytułu „wymiana świadectwa rejestracji”. 

 

Zaakceptowanie umowy właściciela z osobą faktycznie władającą urządzeniem 

latającym wraz ze stosownym wpisem do Świadectwa Ewidencji wymaga uiszczenia opłaty                

w wysokości 117 zł z tytułu „zaakceptowanie umowy użytkowania statku powietrznego”.  

Opłaty lotnicze należy wpłacać na rachunek: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Flisa 2,                       

02-247 Warszawa, 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 

Potwierdzenie dokonania opłaty lotniczej należy przedstawić w Wydziale Rejestru 

Cywilnych Statków Powietrznych. 

 

3. Wykreślenie z ewidencji urządzenia latającego. 

 

Wykreślenie urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych następuje: 

a) z urzędu – w przypadku zniszczenia urządzenia latającego lub stałej utraty zdolności do 

wykonywania lotów; 

b) na wniosek właściciela urządzenia latającego. 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowo zaświadczenia o wykreśleniu urządzenia 

latającego z ewidencji w języku polskim/angielskim należy uiścić opłatę lotniczą w wysokości 

60 zł. 

Potwierdzenie dokonania opłaty lotniczej należy przedstawić w Wydziale Rejestru Cywilnych 

Statków Powietrznych. 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

kwietnia  2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania 

niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków 



powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych 

statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041) 

Znaki rozpoznawcze na urządzeniach latających 

Urządzenia latające podlegające wpisowi do ewidencji otrzymują znak rozpoznawczy złożony                 

z grupy czterech liter: 

 

- Samoloty otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „S” 

- Śmigłowce otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „H” 

- Szybowce, szybowca z napędem otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą 

„G”         

- Motolotnie, lotnie otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „M”                       

- Paralotnie, motoparalotnie otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „P” 

- Wiatrakowce otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „X” 

- Balony otrzymują znak ewidencyjny rozpoczynający się literą „B” 

 

Szczegółowe zasady dotyczące rozmieszczenia, wielkości, rodzaju liter i cyfr umieszczanych na 

urządzeniach latających zawarte są w Rozdziale 2 oraz Rozdziale 3 Załącznika Nr 3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo 

lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 

dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041) 

 


