
Dodatek 1 do załącznika VIII (część DTO)  

 

......................................................................                                      …….………..….……   dnia ............................ r. 
(Nazwa wnioskującego)                                  (miejscowość) 

                         (pieczęć firmowa) 

 

L. dz. ............................................... 

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 

ul. M. Flisa 2 

02-247 Warszawa 

 

 

 

 

DEKLARACJA 
na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 

 

□ Deklaracja pierwotna  

□ Zgłoszenie zmian 
(1)

 – numer referencyjny DTO: ................................................ 
 

 

1.  
 

Zadeklarowana organizacja szkolenia 

(DTO) 

 Nazwa: 

 

 

2. 
 

Miejsce(-a) prowadzenie działalności  

Dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) głównego 

miejsca działalności DTO: 

 

 

3. 
 

Personel  

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-
mail) przedstawiciela DTO: 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-

mail) kierownika szkolenia DTO oraz, w stosownych 
przypadkach, zastępców kierownika szkolenia 

 

 

4. 
 

Zakres szkolenia  

Wykaz wszystkich prowadzonych szkoleń: 

Wykaz wszystkich programów szkolenia 

wykorzystywanych do prowadzenia szkoleń (dokumenty 

należy dołączyć do niniejszego formularza) lub, w 
przypadku, o którym mowa w pkt DTO.GEN.230 lit. d) 

załącznika VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 

1178/2011, odniesienie do wszystkich zatwierdzonych 
instrukcji szkolenia wykorzystywanych do prowadzenia 

szkoleń: 

 

 

5. 
 

Szkolne statki powietrzne i FSTD  

Wykaz statków powietrznych wykorzystywanych do 

szkolenia: 

Wykaz kwalifikowanych FSTD wykorzystywanych do 

szkolenia (w stosownych przypadkach łącznie z kodem 

literowym podanym na certyfikacie kwalifikacji): 

 



Dodatek 1 do załącznika VIII (część DTO)  

 

6. 
 

Lotnisko(-a) i miejsce(-a) operacji 

lotniczych  

Dane teleadresowe (adres, telefon, e-mail) wszystkich 
lotnisk i miejsc operacji lotniczych wykorzystywanych 

przez DTO do prowadzenia szkolenia: 

 

 

7. Data planowanego rozpoczęcia szkoleń: 

 

 

8. 
 

Wniosek o zatwierdzenie kursów 

standaryzacyjnych na egzaminatorów oraz 

seminariów odświeżających dla 

egzaminatorów (w stosownych 

przypadkach)  
□ DTO niniejszym zwraca się z wnioskiem o 

zatwierdzenie wyżej wymienionego(-ych) programu(-ów) 

szkolenia dla kursów egzaminatorskich w zakresie 

szybowców lub balonów zgodnie z pkt DTO.GEN.110 lit. 

b) oraz DTO.GEN.230 lit. c) załącznika VIII (część 

DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011. 

 

 

 

9. 
 

Oświadczenia  

DTO opracowała politikę bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, w szczególności z jedo 

pkt DTO.GEN.210 lit. a) pkt 1 ppkt (ii), i będzie stosować tę politykę we wszystkich działaniach szkoleniowych objętych deklaracją. 
 

DTO spełnia i będzie – podczas wszystkich działań szkoleniowych objętych deklaracją – nadal spełniać zadasnicze wymagania określone w 

załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz wymagania określone w załączniku I (część FCL) i załaczniku VIII (część DTO) do 

rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.  

 

  

Potwierdzamy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej deklaracji, w tym w załącznikach do niej (w 

stosownych przypadkach), są kompletne i prawdziwe.  

 

 Imię, nazwisko, data i podpis  
przedstawiciela DTO 

 

Imię, nazwisko, data i podpis  
kierownika szkolenia DTO 

 

 
(1) 

W przypadku zmian należy wypełnić tylko pkt 1 i pola, w których nastąpiły zmiany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


