
*niewłaściwe skreślić 

……………………………………… 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy albo nazwa podmiotu składającego wniosek 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
(adres korespondencyjny) 

Prezes 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
ul. M. Flisa 2 
02-247 Warszawa 

 
 

Na podstawie § 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 1852), zwanego dalej „KPS”, proszę o zatwierdzenie 
mnie/jako* instruktora/instruktorów* szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego niżej 
wymienionej/wymienionych osoby/osób: 

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

Do wniosku dołączam następujące dokumenty, potwierdzające spełnianie przeze mnie/przez  
ww. osoby/osobę* wymogów, o których mowa w § 15 ust. 1 KPS: 
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, (dowód osobisty lub paszport); 
2) informacja z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika 

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, z co najmniej 5 poprzedzających lat 
albo informacja o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy  
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; 

3) informacja o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu  
i kształceniu z co najmniej 5 poprzedzających lat (zestawienie obejmujące zatrudnienie  
i kształcenie, uwzględniające wszystkie przerwy – z datami i miejscami zatrudnienia  
i kształcenia); 

4) informacja o posiadaniu przez osobę wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania ochrony 
podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskanych w wyniku co najmniej dwuletniego 
zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego; 

5) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia dla instruktorów; 
6) kserokopia certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa (nie wymagane, jeśli instruktor  

nie będzie prowadził szkoleń dla operatorów kontroli bezpieczeństwa); 
7) dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia instruktora  

i umieszczenia w wykazie instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego (dowód lub kopia dowodu 
wniesienia opłaty albo dokument potwierdzający dokonanie przelewu); 

Adres korespondencyjny osoby/osób wymienionej/wymienionych* we wniosku (w przypadku gdy 
wniosek składa podmiot prowadzący działalność lotniczą):………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej osoby/osób* wymienionej/wymienionych* we wniosku: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby składającej wniosek 


