
USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

1. 001 USP/C 
certyfikat 
wydano 
27.07.2006 

Firma Lotnicza  
K. Pilawski 

POZNAŃ 
 

(61)-868-46-09 
0-603-926-989 
kpilawski@poczta.onet
.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu  

Ultralekkie samoloty – TM(A), AFPP(A)  - obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie 
obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

058 P 

 002 USP wykreślony 30.01.2008      

 003 USP wykreślony 20.05.2008      

 004 USP wykreślony 03.08.2009      

 005 USP wykreślony 27.10.2011      

 006 USP wykreślony 10.08.2009      

 007 USP wykreślony 23.11.2017      

 008 USP/C wykreślony 12.03.2018      

2 009 USP/C 
certyfikat 
wydano 
28.12.2006 

Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 2 S.A. 

BYDGOSZCZ 
 
 
 

(52)-362-86-02 
(52)-362-86-01 
sekretariat@wzl2.mil.pl 

Delegatura w Gdańsku  Ultralekkie samoloty – kat.B2, kat.B1.2 i kat.C 
licencji Part-66 – projektowanie, produkcja  
i obsługa (w tym naprawy, poświadczanie obsługi  
i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie lotów) – 
zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, będącą 
częścią certyfikatu  

 

 010 USP wykreślony 04.01.2017      
 011 USP wykreślony 06.04.2017      
3.  012 USP/C 

certyfikat 
wydano 
06.12.2007 

MIKROLOT 
P. Jurkiewicz 

TORUŃ 
 

0-512-142-587 
mikrolot@mikrolot.pl  

Delegatura w Gdańsku  Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), 
TM(AG) –  obsługa (w tym naprawy, poświadczanie 
obsługi i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie 
lotów) – zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, 
będącą częścią certyfikatu 

010 
PHG/C 
126 P 

4.  013 USP PELKON 
P. Koniuszy 

Banino, 
gmina ŻUKOWO 

0-509-930-929 
pelkon.pk@wp.pl 
piotr@pelkon.pl 

Delegatura w Gdańsku  Ultralekkie samoloty (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami) - kat.B1.2,B2 licencji Part-66 -
obsługa techniczna w zakresie kompletacji, wymiany 
lub naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 
 

5. 014 USP/C 
certyfikat 
wydano 
18.08.2008 

F.U.H.P. „LET SK WILGA” 
Z. Mróz 

Łąkta Górna, 
gmina ŻEGOCINA 

0-668-674-858 
zlin@poczta.onet.pl 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 

Ultralekkie samoloty – TM(A) - obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
certyfikatu 

175 P 

 015 USP/C wykreślony 06.03.2017      

 016 USP/C wykreślony 31.10.2011      
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UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

6. 017 USP/C 
certyfikat 
wydano 
19.03.2009 

P.P.H.U. EKOLOT 
M. Słowik 

KROSNO (13)-436-88-97 
biuro@ekolot.pl 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A) – projektowanie, 
produkcja i obsługa techniczna (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią certyfikatu  

 

 018 USP wykreślony 27.06.2017      

7. 019 USP/C 
certyfikat 
wydano 
12.05.2010 

KOMPOL s.c. WARSZAWA kompol@motolotnie.pl nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty – TM(A) – produkcja i obsługa 
(w tym naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią certyfikatu 

007 
PHG/C 
003 HG 
077 P 

8. 020 USP/C 
certyfikat 
wydano 
31.10.2012 

W. Hoza Rosnowo, 
gmina MANOWO 

0-603-132-090 
(94)-316-41-26 
hozawaclaw@onet.eu 

Jednostka terenowa  
w Szczecinie  

Ultralekkie samoloty, wiatrakowce i szybowce – 
TM(A), TM(AG), TM(G)R –  obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

008 HG 
018 

PHG/C 
139 P 

9. 021 USP/C 
certyfikat 
wydano 
10.01.2011 

AVIATION 
A. Trendak 

Reguły, 
gmina MICHAŁOWICE 
 

(46)-856-52-24 
artur@trendak.eu 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG) – projektowanie, 
produkcja i obsługa wiatrakowców (w tym naprawy, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią certyfikatu 

 

10. 022 USP/C 
certyfikat 
wydano 
10.03.2011 

Świętokrzyska Szkoła 
Latania AVIATOR  
Sp. z o.o. 

KIELCE 0-603-116-082 
aviator5@wp.pl 
krzysztofmiziolek@wp.
pl 

Jednostka terenowa  
w Mielcu 

Ultralekkie samoloty – TM(A) –obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów)   

 023 USP wykreślony 09.04.2018      

11. 024 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
05.02.2014 

AEROKLUB  
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

OLSZTYN 089-527-52-40 
s.tabak@aeroklub.olsztyn.
pl 

nadzór w Warszawie Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa ultralekkich statków 
powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie 
obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń 
na wykonywanie lotów) – zgodnie z obowiązującą 
Specyfikacją, będącą częścią zatwierdzenia 

024 P 

 025 USP wykreślony 24.08.2017      

12. 026 USP/C 
certyfikat 
wydano 
06.07.2011 

ALEKSANDER  
AIR-MARINE Sp. z o.o. 

Majdy,  
gmina STAWIGUDA 

biuro@air-marine.eu 

0-602-863-670 
nadzór w Warszawie Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), 

TM(AG) – obsługa (w tym naprawy, poświadczanie 
obsługi i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie 
lotów)  

156 P 

13. 027 USP/C 
certyfikat 
wydano 
02.01.2012 

Zakład Napraw i Budowy 
Sprzętu Latającego  
i Pływającego “YALO” 
K. Pazura 

WARSZAWA pd47@wp.pl 
0-602-637-183 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów)  162 P 
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UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

14. 028 USP W. Średniawa KROSNO ws@lisie.pl 
0-692-958-462 

Delegatura w Gdańsku Ultralekkie samoloty – TM(A ) – obsługa techniczna  
w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy 
uszkodzonych części  niepowodującej poważnej zmiany 
w strukturze podzespołów 

 

15. 029 USP/C 
certyfikat 
wydano 
02.04.2012 

SKY-TECHNIC 
D. Krzesiński 

MAZAŃCOWICE biuro@sky-technic.eu 

0-603-995-399 
Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów)  163 P 

16. 030 USP/C 
certyfikat 
wydano 
29.05.2012 

Firma „HENOR” 
H. Orwat 

Powodowo, 
gmina WOLSZTYN 
 

(68)-347-29-29 
0-609-676-726 
biuro@henor.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

012 
PHG/C 
112 P 

 031 USP/C  wykreślony 25.11.2016      

17. 032 USP  A. Opoczyński KRAKÓW 
 

0-602-215-854 
aleksander.opoczynski
@aeroprakt.pl 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

165 P 

18. 033 USP  J. Grzywa KRAKÓW 
 

0-602-369-528 
janusz.grzywa@ 
aeroprakt.pl 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

166 P 

19. 034 USP  J. Cieluch LUBNÓW 
 

0-506-044-431 
motoditech@o2.pl 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

20. 035 USP  W. Mamona WARSZAWA 
 

0-695-441-266 
mamona.wojciech@gmail.
com 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

167 P 

21. 036 USP/C 
certyfikat 
wydano 
14.03.2012 

S. Pędziak PRZEDECZ 
 

0-605-532-555 
spedziak@gmail.com 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

Ultralekkie samoloty i szybowce – TM(A), 
TM(G)R –  obsługa (w tym naprawy, poświadczanie 
obsługi i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

168 P 

22. 037 USP I. Zima DUKLA 
 

0-501-649-873 
irapl@interia.pl 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

 039 USP/C 
certyfikat 
wydano 
09.01.2013 

usunięty w 2016 r. 
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         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 
Lp. 

NR WPISU 
W EWIDEN.  

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 

ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  
UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

23. 040 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
10.05.2016 

J. Trapp BYTÓW 0-665-144-121 

uls-servis@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym zakresie, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) 

172 P 

 041 USP wykreślony 05. 01.2017      

24. 042 USP/C 
certyfikat 
wydano 
08.05.2012 

K. Gawidziel MOTYCZ, 
gmina KONOPNICA  
 

0-887-648-510 
krzysztof.gawidziel@
wp.pl  

Jednostka terenowa  
w Lublinie  

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
certyfikatu 

001 
PHG/C 
044 P 

25. 043 USP P. Langner WARSZAWA 0-609-626-210 nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

26. 044 USP/C 
certyfikat 
wydano 
02.01.2013 

Z. Siekierda RZESZÓW 0-602-454-406 
zsiekier@poczta.fm 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
certyfikatu 

180 P 

27. 045 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
11.06.2018 

SKYDREAM Sp. z o.o. CZECHOWICE-DZIEDZICE 0-691-953-566 
biuro@skydream.pl 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym zakresie, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) 

179 P 

 047 USP wykreślony 20. 07.2017      

28. 048 USP/C 
certyfikat 
wydano 
24.07.2012 

„WIKTOR” 
J. Grabowski 

KLEOSIN 0-698-450-118 
jurekgrabowski@poczta
.onet.pl 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), 
TM(AG) – obsługa (w tym naprawy, poświadczanie 
obsługi i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie 
lotów) – zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, 
będącą częścią certyfikatu 

176 P 

29. 049 USP J. Kuliński WROCŁAW 0-509-300-031 
jan.kulinski@gmail
.com 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty i szybowce – TM(A), 
TM(G)R –  obsługa techniczna w zakresie 
kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany  
w strukturze podzespołów 

177 P 
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UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 
Lp. 

NR WPISU 
W EWIDEN.  

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 

ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  
UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

30. 050 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
16.03.2016 

M. Machnik KROSNO mietek.machnik@op.
pl 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów w pełnym zakresie, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) 

178 P 

 051 USP usunięty w 2016 r.      

31. 052 USP/C 
certyfikat 
wydano 
24.10.2012 

ULM CENTER 
K. Antkowiak 

RUMIA 0-602-818-408 
info@ulmcenter.eu 

Delegatura w Gdańsku Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), TM(AG) 
– obsługa (w tym naprawy, poświadczanie obsługi  
i przedłużanie pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie 
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią certyfikatu 

053 P 
009 PG 

32. 053 USP/C 
certyfikat 
wydano 
28.02.2013 

P.P.H. AR-MET-EL  
T. Woźniak 

POZNAŃ 0-502-573-003 
serwis@felgi-naprawa.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

020 
PHG/C 
181 P 

 054 USP wykreślony 29. 08.2017     
 

 055 USP/C wykreślony 27. 06.2017     
 

33. 056 USP/C 
zatwierdzenie 
wydano 
14.08.2013 

M. Bersz ŚWIDNIK 0-666-026-191 
m.bersz@poczta.onet.pl 

Jednostka terenowa  
w Lublinie 

 

Ultral ekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) - 
zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
zatwierdzenia; oraz zamontowane na nich spadochronowe 
systemy ratownicze 

024 
PHG/C 
184 P 

34. 057 USP F.H. „UNI-PACK” 
D. Jankowski 

SIERAKOWICE (58)-681-65-17 
niemen5@o2.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG) – obsługa techniczna 
w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy 
uszkodzonych części  niepowodującej poważnej zmiany  
w strukturze podzespołów 

 

35. 058 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
11.12.2013 

MOTO-LOT DG 
D. Głazik 

TORUŃ 0-601-690-571 
0-796-089-249 
motolot-dg@o2.pl 
motolot-dg@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa ultralekkich statków 
powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) – zgodnie z obowiązującą 
Specyfikacją, będącą częścią zatwierdzenia 

160 P 
019 

PHG/C 

36. 059 USP/C 
certyfikat 
wydano 
01.03.2013 

J. Ruszczak GIETRZWAŁD 0-502-770-978 
ru_jarek@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa (w tym 
naprawy, poświadczanie obsługi i przedłużanie 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

185 P 
025 

PHG/C 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

37. 060 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
05.05.2015 

M. Rataj LUBIĘCIN 0-698-670-596 
macio1984@o2.pl 

Jednostka terenowa  
w Szczecinie 

 

Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A) , TM(AG)  – obsługa 
techniczna samolotów (w tym naprawa, obsługa statków powietrznych  
i ich podzespołów, poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) i obsługa techniczna 
wiatrakowców w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy 
uszkodzonych części niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

026 
PHG/C 
187 P 

38. 061 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
10.05.2013 

CELIER AVIATION  
Sp. z o.o. 

WARSZAWA 
 

0-662-260-426 
piotr.stepnicki@ 
celieraviation.pl 

Jednostka terenowa  
w Łodzi 

 

Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) – 
zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, częścią zatwierdzenia 

 

39. 062 USP P.P.U.H. CHEMAL  
M. Szponder 

OTRĘBUSY 0-502-106-415 
chemal@hot.pl 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG) – obsługa techniczna  
w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych części 
niepowodującej poważnej zmiany w strukturze podzespołów; oraz 
zamontowane na nich spadochronowe systemy ratownicze 

 

40. 063 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
24.05.2013 

SERWIS LOTNICZY 
„MERKLE” A. Szopa 

RYBNIK 
 

0-668-398-289 
0-601-448-586 
serwislotniczy@gmail.com 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty i szybowce – TM(A), TM(G)R – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów, poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie 
ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) – zgodnie z obowiązującą 
Specyfikacją, będącą częścią zatwierdzenia; oraz zamontowane na nich 
spadochronowe systemy ratownicze 

 

41. 064 USP/C 
zatwierdzenie 
wydano 
29.05.2013 

T. Ojrowski MILANÓWEK 
 

0-602-225-180 
to-virus@wp.pl 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich podzespołów, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) – zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, będącą 
częścią zatwierdzenia; oraz zamontowane na nich spadochronowe 
systemy ratownicze 

 

42. 065 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
18.02.2014 

J. Wyszogrodzki 
Zakład Naprawy Sprzętu 
Pożarniczego. Ślusarstwo 

NIEBORÓW 0-601-304-669 
(46)-838-56-84 
wyszogrodzki@wyszogrodzki
.com.pl 

Jednostka terenowa  
w Łodzi 

 

Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), TM(AG) - obsługa 
techniczna samolotów w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy 
uszkodzonych części niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów i obsługa techniczna wiatrakowców (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) – 
zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią zatwierdzenia; oraz 
zamontowane na nich spadochronowe systemy ratownicze 

028 PHG 
190 P 

43. 066 USP/C 
zatwierdzenie 
wydano 
14.06.2013 

A. Brzujszczak SKIERNIEWICE 
 

0-692-482-241 
arpolcysterny@wp.pl 

Jednostka terenowa  
w Łodzi 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie lotów) – 
zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
zatwierdzenia; oraz zamontowane na nich spadochronowe 
systemy ratownicze 

 

44. 067 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
09.12.2016 

I. Rozum 
ROZAIRO  ULTRALIGHT 
MAINTENANCE 

WARSZAWA 
 

0-508-100-801 
ireneusz.rozum@gmail.
com 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), TM(AG)  – 
obsługa techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym zakresie, 
poświadczanie obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

 

45. 068 USP R. Żbikowski WŁOCŁAWEK 
 

0-604-220-185 
zbiki@wp.pl 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna  
w zakresie kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

 

46. 069 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
02.01.2014 

M. Kizinkiewicz 
MYPLANET 

JANKI 
 

0-668-133-438 
lotnik1974@tlen.pl 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty i szybowce – TM(A), TM(G)R – 
obsługa techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) - zgodnie z obowiązującą Specyfikacją, 
będącą częścią zatwierdzenia 

 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 
Lp. 

NR WPISU 
W EWIDEN.  

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 

ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  
UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

47. 070 USP J. Słowiakowski KIEKRZ 
 

0-600-363-739 
jerzy.slowiakowski@wp.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie samoloty i śmigłowce (zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami) - licencja 
Part-66 – obsługa techniczna w zakresie 
kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany 
w strukturze podzespołów 

 

48. 071 USP B. Korytowski ROKIETNICA, 
powiat poznański 
 

0-606-263-204 
b.korytowski@wp.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie samoloty i śmigłowce (zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami) - licencja 
Part-66 – obsługa techniczna w zakresie 
kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany 
w strukturze podzespołów 

 

49. 072 USP W. Szewczyk 
Sądecki Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego 
AERO-LACH 

Jasienna, 
gmina KORZENNA 
 

0-506-758-945 
wszewczyk.ns@wp.pl 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów; oraz 
zamontowane na nich spadochronowe systemy 
ratownicze 

 

50. 073 USP J. Zimny KRASOCIN 
 

0-723-691-636 
j.zimny@onet.pl 

Jednostka terenowa  
w Mielcu 

 

Ultralekkie samoloty (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami)  – kat. B1.2 licencji  
Part-66 – obsługa techniczna w zakresie 
kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany 
w strukturze podzespołów 

 

51. 076 USP D. Zarzycki ŁÓDŹ 
 

0-605-521-600 
zariczi@tlen.pl 

Jednostka terenowa  
w Łodzi 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

52. 077 USP AEROKLUB ZIEMI 
MAZOWIECKIEJ 

PŁOCK 
 

chrobjan@gmail.com nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty (płatowiec / zespół 
napędowy) – AFPP(A), kat.B1.2 licencji Part-66 
– obsługa techniczna w zakresie kompletacji, 
wymiany lub naprawy uszkodzonych części  
niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

 

53. 079 USP B. Orliński MALBORK 
 

blazejorlinski@gmail.com 
 

Delegatura w Gdańsku 
 

Ultralekkie samoloty (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami) – kat.B1.2, B2 licencji Part-66 – 
obsługa techniczna w zakresie kompletacji, 
wymiany lub naprawy uszkodzonych części  
niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

127 P 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

54. 080 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
19.09.2014 

FLY Bielsko Usługi 
Lotnicze s.c. 

BIELSKO-BIAŁA 
 

biuro@flybielsko.com 

0-693-375-085 
Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty – TM(A), kat.B1.2, B2 licencji 
Part-66 – obsługa techniczna (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów  
w pełnym zakresie, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) 

 

55. 081 USP M. Bąk KROSNO 
 

marksylw@interia.pl 
0-505-371-353 

Delegatura w Rzeszowie 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

56. 082 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
05.11.2014 

UTOPIA Sp. z o.o. TARNOWSKIE GÓRY 
 

info@utopia.aero 
0-510-207-796 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultral ekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów, poświadczanie 
obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności 
pozwoleń na wykonywanie lotów) - zgodnie  
z obowiązującą Specyfikacją, będącą częścią 
zatwierdzenia 

 

57. 084 USP J. Zmyślony TORUŃ 
 

0-530-298-422 
jz131254@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części  niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

58. 086 USP S. Wachaczyk Rostworowo, 
gmina ROKIETNICA 
 

0-607-664-157 Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie śmigłowce (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami) - licencja Part-66 – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

59. 087 USP K. Wierzbiński 
Serwis Samolotów 
Ultralekkich 

Przytocznica, 
gmina DORUCHÓW 
 

0-600-857-623 
serwisulm@wp.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów; oraz 
zamontowane na nich spadochronowe systemy 
ratownicze 

 

60. 088 USP W. Filipcow POLKOWICE wlodek44@hotmail.com Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

61. 089 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
09.11.2015 

J. Jandura WARSZAWA jerzy.jandura@gmail.com 

0-510-567-321 
nadzór w Warszawie  Ultralekkie wiatrakowce – TM(A G) – obsługa 

techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi,  przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 
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UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

62. 090 USP Aeroklub Śląski  KATOWICE biuro@aeroklub.katowice
.pl 

(32)-256-10-53 
0-664-426-278 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami) - licencja Part-66 – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

63. 091 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
07.08.2017 

M. Żmudziński SIERADZ marek.z.sieradz@wp.pl 

0-664-086-972 
Jednostka terenowa  
w Łodzi 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa techniczna 
(w tym naprawa, obsługa statków powietrznych i ich 
podzespołów w pełnym zakresie, poświadczanie 
obsługi, przedłużanie i wznawianie ważności 
pozwoleń na wykonywanie lotów) 

 

64. 092 USP B. Gubała KATOWICE boleslaw1000@onet.pl 

0-507-040-054 
Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami) i szybowce – kat.B1.2 licencji Part-
66, TM(G)R – obsługa techniczna w zakresie 
kompletacji, wymiany lub naprawy uszkodzonych 
części niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

 

65. 093 USP PPH „ALEKSANDRA” s.c. KŁOBUCK dorota_parkitna@op.pl 

0-602-705-239 
Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

66. 094 USP P. Kołodziej Pawłów, 
gmina SOŚNIE 

pawelbmwr71@gmail.com 

0-691-673-246 
Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

67. 095 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
01.09.2017 

M. Szurgot KOŁO szurgot@kjs.com.pl 

0-502-646-266 
Jednostka terenowa  
w Poznaniu 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

 

68. 096 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
25.08.2015 

K. Krzesiński NIEMODLIN kkr@skytaxi.aero 
0-693-188-700 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

 

69. 097 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
15.09.2015 

INVEST MAZURY Sp. z o.o. GIŻYCKO wajsznory@lotniskoketrz
yn.pl 
s.tolwinski@mazuryairsh
ow.pl 
(87)-428-42-93 
(89)-752-40-49 
0-501-258-134 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), 
TM(AG) –  obsługa techniczna (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów  
w pełnym zakresie, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) 

 

70. 098 USP Lotnicze Zakłady Produkcyjno-
Naprawcze „AERO-KROS”  
Sp. z o.o. 

KROSNO (13)-436-70-23 
lzpn@aero-kros.com 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

111 P 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

71. 101 USP A. Jurowski ŚWIDNICA 0-607-851-437 
a.jurowski@wp.pl 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

72. 102 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
17.10.2017 

B. Stefanko STRZEGOM 0-530-290-667 
biuro@ibsnet.pl 

Delegatura we Wrocławiu Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

 

73. 103 USP A. Nowak 
Krakowska Grupa 
Konsultingowa Medmedia 

KRAKÓW adam.a.nowak@gmail.
com 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

74. 104 USP M. Rynkal KRAKÓW maciejrynkal@gmail.
com 
0-601-972-077 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

75. 105 USP K. Ćwik LUBLIN karol.cwik@gmail.com 

0-508-742-657 
Jednostka terenowa  
w Świdniku 
 

Ultralekkie samoloty – (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami)– kat.B1.2, B2 licencji Part-66 – 
obsługa techniczna w zakresie kompletacji, 
wymiany lub naprawy uszkodzonych części 
niepowodującej poważnej zmiany w strukturze 
podzespołów 

 

76. 106 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
22.12.2016 

AEROPRAKT 
MANUFACTURING  
Sp. z o.o. 

ZAKLICZYN janusz.grzywa@aeroprakt
.pl 

0-602-369-528 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

 

77. 107 USP G. Gawłowski DUSZNIKI gawlowskigrzegorz@
yahoo.com 
0-880-646-191 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

78. 108 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
28.03.2017 

Salamon Aircraft Service 
„SAS” R. Salamon 

RYBNIK 
 

0-668-398-289 
biurosas@onet.eu 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty i szybowce – TM(A), 
TM(G)R – obsługa techniczna (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów  
w pełnym zakresie, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów)  

 

79. 109 USP D. Malec POMIECHÓWEK d.malec@salt.aero 
0-515-199-883 

nadzór w Warszawie  Ultralekkie samoloty, śmigłowce i wiatrakowce 
– (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)– 
kat.B1.2, B1.3, B1.4 i B2 licencji PL.66 – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 
Lp. 

NR WPISU 
W EWIDEN.  

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 

ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  
UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

80. 110 USP T. Kubal 
HMS AVIATION  
Metal Stamping 

KROSNO info@hmsaviation.pl 
0-515-199-883 

Delegatura w Rzeszowie Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

81. 112 USP J. Kaleta 
OSPRZĘT LOTNICZY 

WILKOWICE biuro@olk.com.pl 
0-602-115-841 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

awionika ultralekkich samolotów, szybowców, 
śmigłowców i wiatrakowców – AV – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

82. 113 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
26.06.2017 

PHU REHMEL 
A. Pawelec 

LUBISZYN 0-696-581-932 
info@motolotnia.eu 

Jednostka terenowa  
w Szczecinie 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

030 
PHG/Z 
233 P 

83. 114 USP 
 

G. Wysocki TYCHY grzegorz.wysocki@
coolway.pl 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty i wiatrakowce – TM(A), 
TM(AG) – obsługa techniczna (w tym naprawa, 
obsługa statków powietrznych i ich podzespołów  
w pełnym zakresie, poświadczanie obsługi, 
przedłużanie i wznawianie ważności pozwoleń na 
wykonywanie lotów) 

 

84. 115 USP/Z 
zatwierdzenie 
wydano 
11.06.2018 

A. Pawełczyk CHORZÓW 0-725-581-434 
aleavionics@gmail.com 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie samoloty – TM(A) – obsługa 
techniczna (w tym naprawa, obsługa statków 
powietrznych i ich podzespołów w pełnym 
zakresie, poświadczanie obsługi, przedłużanie  
i wznawianie ważności pozwoleń na wykonywanie 
lotów) 

 

85. 116 USP 
 

A. Grajewski WOLSZTYN 0-507-487-642 
andrzej.aero@op.pl 

Jednostka terenowa  
w Poznaniu 
 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

86. 117 USP J. Szałecki 
JURAS Aero 

CEDYNIA 0-695-370-701 
majsterj@icloud.com 

Jednostka terenowa  
w Szczecinie 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

87. 118 USP J. Gawęda SPYTKOWICE 0-726-052-916 
jakub.gaweda@o2.pl 

Jednostka terenowa  
w Krakowie 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 



USP        WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE  ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH 
         stan na dzień 11-06-2018 
 

UWAGA! Spadochronowe systemy ratownicze używane do usp podlegają niekiedy obsłudze przez podmioty posiadające wpis w ewidencji działalności spadochronowej. Informację  
na ten temat zamieszczono w rubryce „INNE WPISY PODMIOTU…” (litera „P”) oraz w wykazie „DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZNA SPADOCHRONY” litera „P” 

 

Lp. 
NR WPISU 

W EWIDEN.  
PODMIOT 

ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca 
ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI –  

UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden.  

88. 120 USP W. Kowalczyk SIEPRAW 0-502-334-606 
expres@expres.pl 

Jednostka terenowa  
w Mielcu 

 

Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

89. 121 USP A. Wybraniec KATOWICE muchowiec.aw@gmail
.com 

Jednostka terenowa  
w Bielsku-Białej 

Ultralekkie wiatrakowce – TM(AG)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

90. 122 USP E. Krzywonos ŚWIDWIN lolek_128@wp.pl 
0-602-451-397 

Jednostka terenowa  
w Szczecinie 

 

Ultralekkie samoloty – TM(A)  – obsługa 
techniczna w zakresie kompletacji, wymiany lub 
naprawy uszkodzonych części niepowodującej 
poważnej zmiany w strukturze podzespołów 

 

 


