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.                                                   

................................., dnia ................................. r. 
  (miejscowość)     

 

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO  
                     DEPARTAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ 
   ul. M. Flisa 2 

            02-247 Warszawa 

 
WNIOSEK O WPISANIE /ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH / DO WYKAZU PODMIOTÓW ZATWIERDZAJĄCYCH 

PROWADZONEGO PRZEZ PREZESA URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO (niepotrzebne skreślić) 

na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. 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 2013 r., poz. 440, z późn. zm. zał. Nr 5a ). Dotyczy urządzeń latających, ich podzespołów i części. 

 

Oświadczam, że niżej wymieniony podmiot posiada opracowane: 

1) wymagania techniczne dla ocenianych, wskazanych niżej, kategorii i podkategorii urządzeń latających lub ich podzespołów oraz 

akceptowalne metody ich spełnienia i zapewnia ich dostępność, 

2) procedury opisujące sposoby przeprowadzania oceny projektów typów wyrobów i organizacji lotów związanych z projektem, 

3) określone wymagania wobec personelu, 

4) wzory niezbędnych dokumentów potwierdzających ocenę projektów typu wyrobu i jego zatwierdzenie, w tym wzory dokumentów 

i zawartość informacji w dokumencie ustalającym wyrób, np. DDP, 

5) wzory dokumentów niezbędnych do bieżącej eksploatacji urządzenia latającego lub *korzysta z wzorów opracowanych przez 

producentów(*niepotrzebne skreślić);  

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.   
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 1. Oznaczenie podmiotu wnioskującego (imię nazwisko, nazwa lub firma w przypadku przedsiębiorcy) 

……………………………………………………………………………………………… 

 2. Siedziba i adres  albo miejsce zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………… 

 3. Zakres działalności (*niepotrzebne skreślić):    

*- ocena techniczna projektów typów wyrobów i zatwierdzanie typów urządzeń latających ich podzespołów i części,  

*- ocena zdatności do lotu urządzeń latających lub ich podzespołów w tym: *poświadczanie zdatności do lotów, 

*wydawanie dopuszczeń do wykonywania lotów, *wydawanie pozwoleń na wykonywanie lotów.  

Kategorie i podkategorie  ocenianych urządzeń latających wskazano znakiem „Ѵ” w  tabeli 3 b 

 3a Zakres działalności cd. (miejsce na ewentualne  dodatkowe informacje): ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Wniosek wpłynął do LTT   Urządzenia 

latające 
UL 

Numer sprawy  
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 3a 
Podkategoria urządzenia latającego 

(dodatkowa charakterystyka) 

Kategoria zgodnie z rozporządzeniem o klasyfikacji statków powietrznych 
K4 

Kwalifikowana 
K6A 

Amatorska 
K6E 

Eksperymentalna 
K6R 

Replika 
K6H 

 Historyczna 

 UL-A Samolot      

 UL-G (E0) Szybowiec (bez napędu)      

 UL-G (E1) Szybowiec (z napędem)      

 UL-G(E2) Szybowiec (z napędem pomocniczym)      

 UL-H. Śmigłowiec      

 UL-AG. Wiatrakowiec      

 UL-B. Balon      

 UL-AS. Sterowiec      

 UL-HG1. Lotnia bez napędu      

 UL-HG2. Lotnia z napędem      

 UL-PHG. Motolotnia      

 UL-PG. Paralotnia bez napędu      

 UL-PPG. Paralotnia z napędem      

 UL-PPGG. Motoparalotnia      

 UL-GG Wiroszybowiec      

 UL-O Skrzydłowiec (ornitopter)      

 UL-HP Mięśniolot      

 UL-M1. Hybryda bez napędu      

 UL-M2. Hybryda z napędem      

 UL-P1(R). Spadochron osobowy (Ratowniczy)      

 UL-P1.(J1) Spadochron osobowy (Główny)      

 UL-P1.(J2) Spadochron osobowy (Zapasowy)      

 UL-P2. Spadochronowy system ratowniczy      

 UL-P3. Spadochron towarowy      
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Obowiązek informacyjny 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 

ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am 

poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. 

Marcina Flisa 2, Tel. +48225207200, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl . 

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

daneosobowe@ulc.gov.pl . 

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza moje dane osobowe w celu wykonania łączącego mnie z Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego stosunku pracy, którego jestem stroną.  

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie będzie przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych 

5. Moje dane osobowe przechowywane będą w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przez okres 50 lat od daty zakończenia 

stosunku pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

6. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora: 

a. dostępu do moich danych osobowych, 

b. sprostowania moich danych osobowych, 

c. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie moich danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na ich przetwarzanie.  

9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Do wniosku załączam:  

1. oświadczenie o wielkości podmiotu / wykaz załączników 

2. załączniki zgodnie z wykazem 

 
 

...................................................................... 
Imię, nazwisko /pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela podmiotu 
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 4 Podstawowe  miejsce wykonywania działalności ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 5a. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (należy wpisać zgodnie ze stanem faktycznym np: 

jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej lub inne,) 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 5b. Oświadczenie o sposobie prowadzenia działalności podlegającej wpisowi do wykazu podmiotów 

zatwierdzających  – w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej (należy wpisać zgodnie ze stanem 

faktycznym np:  na umowy cywilno-prawne,  nieodpłatnie,  nieodpłatnie w ramach członkostwa w + nazwa  

stowarzyszenia/organizacji,  w ramach jednostki budżetowej i in.) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 6. 
Numer (*niepotrzebne skreślić):   *identyfikacji podatkowej (NIP) , lub  

*Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) , 

lub * a dla podmiotów z innych państw - dokument potwierdzający dane  określone  pkt. 1-5b: 

........................................................................................................................................... ..... 

 7. Miejsce przechowywania dokumentacji  

................................................................................................................................................ 
 8. Osoba upoważniona do podpisywania, świadectw spełnienia wymagań technicznych, zatwierdzeń i innych 

zaświadczeń wystawianych  w związku z  oceną techniczną (niepotrzebne skreślić) 

Imię                                Nazwisko                               Funkcja                          Nr telefonu  

 9. Osoba odpowiedzialna za zapewnienie kontroli jakości i zakres jej odpowiedzialności 

Imię                                Nazwisko                               Funkcja                          Nr telefonu 

Zakres odpowiedzialności 

mailto:kancelaria@ulc.gov.pl
mailto:daneosobowe@ulc.gov.pl
https://6krokow.pl/jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza/
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OŚWIADCZENIE PODMIOTU/ 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 
Załącznik do wniosku / aktualizacji danych 

 

z dnia: ………………  podmiotu: (oznaczenie)…………………………..................................... 

 

                             (siedziba)…………………………………………………………… 

ubiegającego się o wpisanie do wykazu podmiotów zatwierdzających (niepotrzebne skreślić): 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

 

W działalności podlegającej wpisowi do wykazu będzie brało udział (niepotrzebne skreślić):  

- do 5 osób  

- powyżej 5 osób 

 

WYKAZ WYPEŁNIONYCH ZAŁĄCZNIKÓW / UZASADNIENIE ICH BRAKU 
 

Numer 

załącznika Nazwa załącznika 
ile stron lub 

zapis 
„BRAK” 

Uzasadnienie braku załącznika 
(niepotrzebne lub niewłaściwe  skreślić i 

dopisać faktyczne) 

Załącznik 1a Wzór świadectwa spełnienia wymagań technicznych   

Załącznik 1b Wzór zatwierdzenia wyrobu   

Załączniki 1c (Wzory innych zaświadczenia wystawianych w związku z 

prowadzoną oceną techniczną) 

  

Załącznik 2 Wzory pieczęci używanych w związku z oceną techniczną   

Załącznik 3a 

 

Schemat struktury organizacyjnej  

związanej z wnioskowaną działalnością 

 podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób 

działalność podlegającą zatwierdzeniu 

Załącznik 3b Schemat zapewnienia jakości  podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób 

działalność podlegającą zatwierdzeniu 

RAZEM Imię i nazwisko/pieczęć  

i podpis upoważnionego przedstawiciela 

podmiotu 

 

Data: 

załączników  stron 

 
  

 

 

Załącznik wpłynął do LTT  Urządzenia 

latające 
UL 

Numer sprawy  
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Informacja dla wnioskującego:  
1. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z wymaganiami mających zastosowanie przepisów,  

a w szczególności załącznikiem nr 5a „Warunki i wymagania dotyczące urządzeń latających(…) 

w zakresie zdatności do lotu” (do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. 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 2013 r., poz. 440 

z późn. zm.) i opracować niezbędne dokumenty.  

2.  Do wniosku dołącza się:  wzory:  

1) świadectwa spełnienia wymagań technicznych, zatwierdzenia wyrobu i innych zaświadczeń wystawianych w 

związku z prowadzoną oceną techniczną;  

2) wzory pieczęci używanych w związku z oceną techniczną;  

3) w przypadku podmiotów prowadzących w składzie ponad pięcioosobowym działalność podlegającą zgłoszeniu: 

a) schemat struktury organizacyjnej związanej ze zgłaszaną działalnością, 

 b) schemat zapewnienia jakości;  

4) w przypadku kooperacji z innymi podmiotami w zakresie zgłaszanej działalności informacje dotyczące:  

 a) podstawowych kooperantów wykonujących badania wyrobów i ich dane zawierające:  

 - oznaczenie podmiotu, imię i nazwisko, nazwę lub firmę w przypadku przedsiębiorcy, 

 - siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,  

 - oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub informację o sposobie 

prowadzenia działalności będącej przedmiotem kooperacji – w przypadku nieprowadzenia działalności 

gospodarczej, 

b) zakresu kooperacji,  

c) sposobów kontroli zadań realizowanych przez kooperantów niewpisanych do wykazu podmiotów 

zatwierdzających.  

3. Zmiana danych podanych we wniosku i w załącznikach wymaga pisemnego zgłoszenia podmiotowi nadzorującemu 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

4. Podmioty zatwierdzające są obowiązane do:  

 1) prowadzenia wykazu ocenianych wyrobów i zatwierdzonych projektów typów, w którym zamieszcza się w 

szczególności:  

  a) typ,  

  b) ustalenie wyrobu przez wskazanie DDP,  

  c) kategorię i podkategorię urządzenia latającego,  

  d) producenta lub właściciela zatwierdzenia projektu typu,  

  e) zakres wykonanej oceny i rodzaj wystawionego dokumentu,  

  f) podstawę zatwierdzenia (bazę certyfikacji);  

 2) przechowywania dokumentów źródłowych dotyczących oceny wyrobów. 

5. W przypadku zaprzestania działalności podmiot zatwierdzający przekazuje innemu podmiotowi zatwierdzającemu: 

1) wykaz, ocenianych wyrobów i zatwierdzonych projektów typów – niezwłocznie;   

 2) dokumenty źródłowe – po uzgodnieniu z producentem lub właścicielem zatwierdzenia projektu typu. W 

przypadku braku uzgodnienia dokumenty źródłowe są przekazywane producentowi lub właścicielowi 

zatwierdzenia projektu typu wyrobu. 

6. Podmioty lub osoby oceniające zdatność do lotu urządzeń latających w zakresie  wymagającym wydania 

pozwolenia na wykonywanie lotów, dopuszczenia do wykonywania lotów, oznaczenia zdatności lub 

poświadczenia zdatności do lotu są obowiązane odpowiednio do:  

 1) prowadzenia i przechowywania ewidencji wykonanych czynności oceny zdatności do lotu, w tym wydanych 

dokumentów;  

 2) przechowywania dokumentów źródłowych będących podstawą wydania pozwolenia na wykonywanie lotów, 

dopuszczenia do wykonywania lotów, oznaczenia zdatności lub poświadczenia zdatności do lotu;  

 3) używania do poświadczeń pieczęci, która zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby poświadczającej 

zdatność do lotu oraz nazwę i adres podmiotu, w ramach którego czynności oceny zdatności do lotu są 

wykonywane.  

7. Podmioty lub osoby oceniające zdatność do lotu urządzeń latających, w przypadku zaprzestania działalności, 

przechowują ewidencję, o której mowa wyżej, przez okres 3 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w 

dokumentacji urządzenia latającego, natomiast dokumentów źródłowych dotyczących oceny wyrobów, 

przekazują właścicielowi lub użytkownikowi urządzenia latającego. 
 


