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• W sprawach dotyczących inspekcji statków powietrznych wnioskującym może być  
w zależności od rodzaju wniosku:  

 - właściciel statku powietrznego, 
 - użytkownik statku powietrznego, 
 - CAMO . 
• Wnioski o wydanie: 
 - Świadectwa Zdatności do lotu  (EASA Form 25 i 24), 
 - Eksportowego Świadectwa zdatności do lotu, 
 - Świadectwa Zdatności w zakresie hałasu, 
 - PtF na cel 15,  
 może złożyć tylko właściciel statku powietrznego. 
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• Wnioski złożone przez właściciela/użytkownika/CAMO, który jest osobą prawną 
(np. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Stowarzyszeniem) powinny być 
podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu wskazanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.  

• W przypadku np. państwowych osób prawnych, uczelni wyższych sposób 
reprezentacji wynika z właściwych przepisów ustawowych.  

• Jeśli wnioskującym jest spółka zagraniczna to przy ocenie, czy dany podmiot może 
być stroną postępowania administracyjnego, jego zdolność prawną i procesową 
bada się według prawa państwa, z którego on pochodzi. Do wniosku powinny być 
dołączone przetłumaczone na język polski  odpowiednie wyciągi z rejestrów 
podmiotów gospodarczych i spółek danego kraju. 

• W Part-M brak jest przepisu, który z mocy prawa upoważniałby konkretnych 
pracowników organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu do 
reprezentowania jej przed Prezesem Urzędu.  
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• W przypadku złożenia kilku wniosków dotyczących tego samego statku 
powietrznego np. wniosku o wydanie Świadectwa zdatności do lotu, wniosku o 
wydanie zezwolenia na loty, gdy wnioski zostały podpisane przez pełnomocnika to 
oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa powinien zostać dołączony 
do każdej  z ww. spraw. 

• Można złożyć to samo pełnomocnictwo ogólne w kilku sprawach toczących się 
przed Prezesem Urzędu jednak do każdej należy dołączyć oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa ogólnego (np. do wniosku o wydanie 
świadectwa zdatności do lotu można dołączyć oryginał pełnomocnictwa ogólnego, 
a do wniosku o wydanie zezwolenia na loty dołączyć urzędowo poświadczony 
odpis tego pełnomocnictwa ogólnego). 
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Art. 21a. Prawa Lotniczego wskazuje jakie wnioski oraz dokumenty mogą być 
składane w języku angielskim oraz jakie wnioski oraz dokumenty mogą być kopiami. 
 
Art. 21a 1. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1 
(Tymczasowe zezwolenie na lot), art. 153a ust. 1, art. 191 ust. 5 i art. 193 ust. 1 i 2, 
przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a 
także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być 
składane w języku angielskim.  
2. Dokumenty:  
1) dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, art. 21 ust. 2b (odstępstwa), art. 
49 (CofA8), art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 2(NCofA), art. 53a ust. 1(PLS), art. 96 ust. 1 i art. 
161 ust. 1(Certyfikacja),  
2) określone w art. 37 ust. 3, art. 192a ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 1 pkt 2  
– mogą być składane w języku angielskim.  
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na żądanie Prezesa Urzędu podmiot 
przedkłada tłumaczenie wniosku, dokumentu lub zawiadomienia na język polski.  
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4. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 153a ust. 1 i art. 193 ust. 1 i 
2, dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa 
Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami.  
5. Dokumenty:  
1) dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 21 ust. 2b 
(odstępstwa),  
2) określone w art. 192a ust. 2 pkt 1 oraz w art. 195 ust. 1 pkt 2,  
3) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 153b oraz art. 202  
– mogą być kopiami.  
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• Załączniki do wniosków są określone zgodnie z przepisami szczególnymi np. 
rozporządzeniami Komisji UE. 
• wymaganie np. IUwL przy wnioskach o wydanie ARC wynika z pkt. M.B.902a :  
W przypadku gdy właściwy organ przeprowadza przegląd zdatności do lotu i wydaje 
poświadczenie przeglądu zdatności do lotu na formularzu 15a EASA (dodatek III), 
przeprowadza on przegląd zdatności do lotu zgodnie z przepisami pkt M.A.710.  
M.A. 710 a pkt. 2 W celu spełnienia wymagań w zakresie przeglądu zdatności do lotu statku 
powietrznego, o których mowa w pkt M.A.901, zatwierdzona Organizacja zarządzania ciągłą 
zdatnością do lotu przeprowadza pełny udokumentowany przegląd dokumentacji statku 
powietrznego, aby stwierdzić, czy:  
4. instrukcja użytkowania w locie jest dostosowana do wyposażenia statku i odzwierciedla 
status ostatnich zmian;  
 
Przy wnioskach o wydanie CofA wymaganie złożenia IUWL wynika z pkt. 21.A.174  (przepis 
ten wskazuje również, że dokumenty zdatności Form 52 i ExCofA są wydawane nie wcześniej 
niż na 60 dni przed prezentacją statku powietrznego właściwemu organowi państwa 
członkowskiego rejestru, chyba że uzgodniono inaczej). 
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•  wymaganie np. Instrukcji w zakresie ciągłej zdatności do lotu wynika z pkt. M.B.902d: 
Właściwy organ ma dostęp do odpowiednich danych określonych w pkt M.A.305, M.A.306 i 
M.A.401 podczas przeprowadzania przeglądu zdatności do lotu. 
 
M.A.401 pkt b ppkt 3: 
a) Osoba lub Organizacja prowadząca obsługę techniczną statku powietrznego ma dostęp do 
bieżących odpowiednich danych dotyczących obsługi technicznej i tylko takie dane 
wykorzystuje, wykonując obsługę techniczną, włącznie z modyfikacjami i naprawami.  
b) Do celów niniejszej części odpowiednie dane obsługowe oznaczają: 
3. stosowane instrukcje odnoszące się do ciągłej zdatności do lotu, wydawane przez 
posiadaczy certyfikatów typu, uzupełniających certyfikatów typu i każdą inną organizację, 
która publikuje takie dane zgodnie z przepisami załącznika I (część 21) do rozporządzenia (UE) 
nr 748/2012. 
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