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wyTycznE  nR 4

PREzEsa uRzĘDu LOTnicTwa cywiLnEGO

z dnia 5 lipca 2006 r.

zmieniające wytyczne w sprawie wymagań technicznych stosowanych  
przez inspektorów przy sprawdzaniu zdatności technicznej ultralekkich statków  

powietrznych, paralotni, motolotni oraz spadochronów

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 6 i 16 oraz art. 23 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lot-
nicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1.  W załączniku nr 2 do wytycznych nr 3 Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego  z dnia 20 kwietnia 
2005 r. w sprawie wymagań technicznych sto-
sowanych przez inspektorów przy sprawdzaniu 
zdatności technicznej ultralekkich statków po-
wietrznych, paralotni, motolotni oraz spadochro-
nów (Dz. Urz. ULC Nr 5, poz. 25) w § 3:  ust. 4 – 7 
otrzymują brzmienie:

„4. Orzeczenie zdatności wydawane dla uprzęży lub 
kompletu zawierającego skrzydło oraz uprząż, 
podczepienie uprzęży do skrzydła, powinno za-
pewniać przenoszenie obciążeń nie mniejszych 
niż:
1) 15-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-

cie, w kierunku faktycznego działania sił  
w normalnych warunkach lotu, w czasie 5 se-
kund;

2) 6-krotny maksymalny całkowity ciężar w locie, 
w kierunku faktycznego działania sił podczas 
podczepienia w pojedynczym punkcie, w czasie  
10 sekund;
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3) 4,5-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-
cie, w kierunku najbardziej niekorzystnym pod-
czas podczepienia w pojedynczym punkcie,  
w czasie 10 sekund;

4) 15-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-
cie, w kierunku faktycznego działania sił  
w normalnych warunkach lotu z uwzględ-
nieniem przenoszenia obciążeń przez taśmy  
udowe, w czasie 5 sekund.

5. Orzeczenie zdatności wydawane dla kompletu za-
wierającego wózek  lub skrzydło oraz wózek, pod-
czepienie wózka do skrzydła, powinno zapewniać 
przenoszenie obciążeń nie mniejszych niż:
1) 15-krotny maksymalny całkowity ciężar w locie 

dla motoparalotni z wyłączeniem paraplanów, 
w kierunku faktycznego działania sił w normal-
nych warunkach lotu, w czasie 5 sekund;

2) 8-krotny maksymalny całkowity ciężar w locie 
dla paraplanów, w kierunku faktycznego dzia-
łania sił w normalnych warunkach lotu, w cza-
sie 5 sekund;

3) 6-krotny maksymalny całkowity ciężar w locie, 
w kierunku faktycznego działania sił podczas 
podczepienia w pojedynczym punkcie, w cza-
sie 10 sekund;

4) 4,5-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-
cie, w kierunku najbardziej niekorzystnym  

podczas podczepienia w pojedynczym punk-
cie, w czasie 10 sekund.

6. Podczepienie uprzęży do systemu ratowniczego 
powinno zapewniać przenoszenie obciążeń nie 
mniejszych niż 15-krotny maksymalny całkowity 
ciężar w locie, w kierunku faktycznego działania 
sił w normalnych warunkach użycia, w czasie 5 se-
kund.

7. Podczepienie wózka lub siedziska załogi do syste-
mu ratowniczego powinno zapewniać przenosze-
nie obciążeń nie mniejszych niż:
1) 15-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-

cie,  w kierunku faktycznego działania sił w nor-
malnych warunkach użycia, w czasie 5 sekund  
(z wyłączeniem paraplanów);

2) 6,5-krotny maksymalny całkowity ciężar w lo-
cie, w kierunku najbardziej niekorzystnym pod-
czas podczepienia w pojedynczym punkcie,  
w czasie 10 sekund lub;

3) 1,3-krotny udar występujący podczas otwar-
cia systemu ratowniczego podawany przez 
producenta systemu ratowniczego dla maksy-
malnej prędkości lotu, w kierunku najbardziej 
niekorzystnym podczas podczepienia w po-
jedynczym punkcie, w czasie 10 sekund.”.

§ 2.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 
Tomasz Kądziołka
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ObwiEszczEniE nR 8
PREzEsa uRzĘDu LOTnicTwa cywiLnEGO

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,  
sporządzonej w chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lip-
ca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 Nr 100,  
poz. 696) ogłasza się jako załącznik do niniejszego 
numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa  
Cywilnego, Załącznik 10 tom IV – „Radar dozorowa-
nia i system zapobiegania kolizjom”1) – do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzą- 
dzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., przyję-
ty przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa  
Cywilnego.

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  
Tomasz Kądziołka

1) Załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, jest do nabycia w Ośrodku Informacji Nauko-
wej Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  
ul. Żelazna 59  00-848 Warszawa, tel. (22) 520-73-14, (22) 520-73-15.
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ObwiEszczEniE nR 9
PREzEsa uRzĘDu LOTnicTwa cywiLnEGO

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JaR

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt  5 ustawy z dnia 3 
lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, 
poz. 696) w załączeniu ogłasza się Zmianę 10,  z dnia 
1 marca 2006 r., do europejskich wymagań bezpie-

czeństwa lotniczego JAR-OPS 1 – Zarobkowy prze-
wóz lotniczy – samoloty1). 

p.o Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  
Tomasz Kądziołka

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. 
Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 oraz  
Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273,  
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz.1362, Nr 175, 
poz. 1462 i Nr 180,  poz. 1490.

1) Załącznik jest dostępny w postaci zapisu na płycie CD-ROM,  
w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,  
tel. (22) 20-73-14, (22)  520-74-15.
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KOmuniKaT NR 1
PREzEsa uRzĘDu LOTnicTwa cywiLnEGO

z dnia 11 lipca 2006 r.

w sprawie możliwości ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie zakupów sprzętu  
i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie  

oraz dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej

Poz. 26 i 27

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 100, poz. 696) oraz w z związku z Zarządzeniem 
Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 
kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulami-
nu rozdziału środków budżetowych ULC na dofinan-
sowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3  
lipca 2003 r. – Prawo lotnicze (Dz. Urz. ULC  Nr 4,  
poz. 22) informuje się, że:

§ 1. W związku z rozpoczęciem prac nad ustawą bu-
dżetową na rok 2007, przewidywane jest przezna-
czenie, przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC),  
w 2007 r. środków finansowych na następujące 
cele:
1) dofinansowanie obowiązku użyteczności pu-

blicznej, o którym mowa w art. 183 ustawy - 
Prawo lotnicze, 

2) dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń 
niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności 
lotniczej i nadzoru w tym zakresie.

§ 2.  Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinan-
sowania, o którym mowa w § 1, powinny złożyć 
wnioski w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ko-
munikatu.

§ 3. Wnioski o udzielenie dofinansowania muszą speł-
niać kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 7 Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 kwietnia 
2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu roz-
działu środków budżetowych ULC na dofinanso-
wanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 
lipca 2003 r. – Prawo lotnicze.

§ 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinan-
sowania na cele określone w § 1, uwzględnione 
zostaną następujące dodatkowe kryteria:
1) wpływ zakupu sprzętów i urządzeń na zwięk-

szenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, 
jego ochronę przed zagrożeniami terrory-
stycznymi  oraz poprawę przepływu ruchu lot-
niczego;
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2) wpływ zakupu sprzętów i urządzeń na realiza-
cję zaleceń pokontrolnych i certyfikacyjnych 
w zakresie lotnictwa cywilnego; 

3) wpływ zakupu sprzętów i urządzeń na dosto-
sowanie podmiotu do wymogów krajowych 
oraz unijnych, w zakresie lotnictwa cywilne-
go; 

4) ilość i wysokość dofinansowania przyznane-
go w latach poprzednich (tj. 2004-2006 r.) –  

w przypadku ograniczonych możliwości bu-
dżetowych preferowane będą podmioty nie 
objęte dotychczas dofinansowaniem ULC;

5) poprawność wypełniania obowiązków wy-
nikających z przyznanego wcześniej dofinan-
sowania, w tym realizacji postanowień umów  
o dofinansowanie (np. obowiązki sprawozdaw-
cze, rozliczenia finansowe dotacji z uwzględ-
nieniem odpowiednich terminów itd.). 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  
Tomasz Kądziołka
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