
P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

  

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

1. 001 P/C 
certyfikat 
wydano 
07.04.2006 

VICTORIUS s.c. 
D. Izdebski &  
K. Kwieciński 

BYDGOSZCZ 
 

(52)-345-98-70 
biuro@victorius.pl 
kamilk@victorius.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie)  

 

 002 P wykreślony 20.05.2009      

2. 003 P/C 
certyfikat 
wydano 
04.07.2006 

AEROKLUB 
WARSZAWSKI 
 

WARSZAWA 
 
 

(22)-864-08-01 
(22)-864-66-14 
0-604-176-930 
warsztat@skoki.waw.pl 
wantola@skydive.waw.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie)   

 004 P wykreślony 12.12.2012      

3. 005 P P.P.H.U. „OKO” 
R. Koczorowski 

OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 
 

0-601-585-749 
(62)-737-23-41 
rysiooko@poczta.onet.pl 

Delegatura w Poznaniu 
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

4. 006 P/C 
certyfikat 
wydano 
22.03.2011 

S. Krzyżanowski NAŁĘCZÓW 
 

0-605-254-507 
krzyzak@plusnet.pl 

Delegatura w Lublinie  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie)  

 

5. 007 P/C 
certyfikat 
wydano 
10.01.2012 

J. Zych 
F.U. Serwis 
Spadochronowy 
SKY-SZEFO 

KORCZYNA 
 

0-603-777-618 
skyszefo@o2.pl 

Delegatura w Krośnie  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie)   

6. 008 P R. Foltynowicz WARSZAWA 
 

0-501-203-505 
aeroklub@nowytarg.pl 
 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

7. 009 P 
 

AERO SPORT 
BESKIDY 
J. Korzec 

BUCZKOWICE 
 

0-794-985-962 
asb@paralotnie-serwis.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni  - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

001 PG 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

8. 010 P M. Bieniek ZABRZE 
 

0-604-134-007 
marbien@interia.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

9. 011 P/C 
certyfikat 
wydano 
07.04.2006 
 

DUDEK Paragliders 
sp.j.- W. Domański, 
P. Dudek,  
D. Filipowicz 

OSIELSKO  
 
 

(52)-384-99-11 
(52)-324-17-40 
(52)-381-33-58 
piotr@dudek.com.pl 
info@dudek.com.pl 
serwis@dudek.eu 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni 
- TM(PG)  - projektowanie, produkcja i obsługa techniczna 
w pełnym zakresie (w tym naprawy i dopuszczanie do użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

002 PG/C 

10. 012 P F.H.-U. „TARM” 
M. Tarczykowski 

BIAŁE BŁOTA 
 

 (52)-349-45-36 
 0-601-666-791 
marek@tarm.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

11. 013 P/C 
certyfikat 
wydano 
18.04.2006 

R. Cnotalski 
RIGGER SERVICE 

OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 

0-692-400-354 
topwings71@gmail.com 

Delegatura w Poznaniu 
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

 

12. 014 P I. Pilarczyk ŁÓDŹ 
 

0-604-605-461 
izope@poczta.onet.pl 

Delegatura w Łodzi  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

13. 015 P M. Duraziński KIELCE 
 

0-608-283-133 
(41)-344-24-03 
sqter@interia.pl 

Delegatura w Krakowie  
 

 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

14. 016 P J. Brzeziński WROCŁAW 
 

0-609-807-334 
azjasky@poczta.onet.pl 
azjaskyepws@wp.pl 

Delegatura we Wrocławiu  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

15. 017 P/C 
certyfikat 
wydano 
07.04.2006 

„JANKI” 
G. Jankiewicz 

KLEPACZE, 
gmina 
CHOROSZCZ 

0-502-112-545 
(85)-662-72-68 
janki@op.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

 

16. 018 P M. Wilk GLIWICE 
 

0-503-076-059 
marwilk@poczta.onet.pl 
 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

 019 P wykreślony 11.07.2011      
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Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

17. 020 P J. Isielenis GLIWICE 
 

0-600-261-000 
(32)-230-85-96 
ijan@poczta.fm 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

18. 021 P C. Subieta BIAŁYSTOK 
 

0-502-095-271 
cezarsky@poczta.onet.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

19. 022 P W. Guzik KRAKÓW 
 

(12)-416-12-24 
0-668-197-667 
guzikwim@poczta.onet.pl 

Delegatura w Krakowie  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

20. 023 P AEROKLUB 
RZESZOWSKI 

JASIONKA - 
Lotnisko 
 

(17)-853-62-16 
aeroklub_rzeszowski@go2.
pl 
bodzio@onet.pl 

Delegatura w Krośnie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

21. 024 P AEROKLUB 
WARMIŃSKO-
MAZURSKI 

OLSZTYN 
 

(89)-527-52-40 
0-602-516-567 
sylweksienkowski@op.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze; innego 
przeznaczenia – do ultralekkich samolotów - TM(P), TM(A)  
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, 
układania oraz jej poświadczania 

024 
USP 

22. 025 P S. Sieńkowski SZCZYTNO 
 

0-602-516-567 
sylweksienkowski@op.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

23. 026 P Firma U.-H.  
G. Zajchowski 

Przybówka,  
gmina 
WOJASZÓWKA 

(13)-438-53-43 
0-606-894-415 
gzhucul@wp.pl 

Delegatura w Krośnie  
 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

24. 027 P M. Olczyk RĘDZINY 
 

(34)-320-10-38 
0-601-463-359 
marekolczyk@wp.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

25. 028 P A. Wantoła WARSZAWA 
 

0-604-176-930 
wantola@skydive.waw.pl 
wantola@poczta.onet.pl 
dp@aeroklub.waw.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

 029 P wykreślony 07.07.2011      
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Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

26. 030 P AEROKLUB 
WROCŁAWSKI 

WROCŁAW 
 
 

(71)-387-87-16 
(71)-387-88-86 
(71)-387-83-23 
0-601-727-996 
sekretariat@aeroklub.wroc.pl 
azjaskyepws@wp.pl 

Delegatura we Wrocławiu 
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

27. 031 P W. Wiczyński KALISZ 
 

0-601-348-411 
skyval@tlen.pl 

Delegatura w Poznaniu 
 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze- TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

28. 032 P AEROKLUB 
MIELECKI 

MIELEC -Lotnisko 
 

(17)-788-76-95 
biuro@aeroklub.mielec.pl 

Delegatura w Mielcu  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

29. 033 P W. Starzec MIELEC 
 

(17)-582-54-24 
wstarzec@poczta.onet.pl 

Delegatura w Mielcu  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

 034 P wykreślony 14.08.2012      
30. 035 P Z. Matczuk WROCŁAW 

 
0-603-261-496 
zmatczuk@op.pl 

Delegatura we Wrocławiu  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

31. 036 P I. Smykla DĘBLIN 
 

0-601-700-686 
smy@op.pl 

Delegatura w Lublinie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

32. 037 P K. Mikulski KOSMIDRY 
 

ojciectandem@interia.pl 

0-602-484-343 
Delegatura w Bielsku-Białej  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

33. 038 P W. Król Niestachów,  
gmina 
DALESZYCE 
 

0-505-254-000 
wikrol@wp.pl 

Delegatura w Krakowie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

34. 039 P T. Biegała  JANIKOWO 
 

0-603-429-325 
(52)-351-34-13 
inst.biegala@interia.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 
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Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 
Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

35. 040 P AEROKLUB ZIEMI 
ZAMOJSKIEJ 

ZAMOŚĆ 
 

(84)-616-92-59 
(84)-638-59-53 
0-606-972-278 
aerozam@wp.pl 

Delegatura w Lublinie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków 
lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

 041 P wykreślony 12.03.2009      
 042 P wykreślony 07.04.2009      
 043 P wykreślony 17.09.2013      
36. 044 P 

 
 

 

K. Gawidziel MOTYCZ, 
gmina 
KONOPNICA  
 

(81)-503-05-76 
0-887-648-510 
krzysztof.gawidziel@wp.pl  

Delegatura w Lublinie  
 

Spadochrony innego przeznaczenia - do motolotni 
i ultralekkich samolotów - TM(PHG), TM(A)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

001 
PHG/C 

042 
USP/C 

37. 045 P 
 
 
 

DYNAMIC-SPORT 
W. Pierzyński 

SULEJÓWEK 
 
 

0-602-794-966 
info@dynamicsport.com.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania  

004 PG 

38. 046 P R. Malarczyk BIELSKO-BIAŁA 
 

0-660-151-023 
kyrtek@op.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

39. 047 P 
 
 
 

AIR-SPORT 
K. Dudziński 

ZAKOPANE 
 
 

0-880-111-133 
info@air-sport.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

003 PG/C 

40. 048 P 
 
 
 

„ALTI” T. Dudek JAWORZE 
 
 

0-601-513-015 
(33)-497-10-84 
szkolenie@alti-paralotnie.pl 
sklep@alti-paralotnie.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

005 PG 

 049 P wykreślony 30.01.2008      



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

41. 050 P 
 
 

Szkoła Latania 
AVIATOR  
M. Matyasik 

TORUŃ 
 

0-601-618-412 
mietek@paralotnie.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni -TM(PG) -
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania 

011 PG 

42. 051 P R. Łuckiewicz BIAŁYSTOK 
 

0-506-109-085 
(85)-732-83-94 
rlucek@op.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

 052 P wykreślony 25.07.2012      
43. 053 P 

 
 
 

K. Antkowiak 
Paralotnie Nauka 
Latania,  
ULM Center 

RUMIA 
 

0-602-818-408 
(58)-671-32-84 
(58)-684-45-95 
kamil@paralotnie.pl 
info@ulmcenter.eu 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni oraz ultralekkich 
samolotów i wiatrakowców - TM(PG), TM(A), TM(AG) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania 

009 PG 
052 

USP/C 

44. 054 P 
 
 
 

Szkoła Latania 
Rekreacyjnego 
„AEROKRAK”  
K. Miśkiewicz-
Mańkowska 

Podolany,  
gmina GDÓW 
 

(12)-451-32-54 
0-501-383-275 
aerokrak@poczta.fm 

Delegatura w Krakowie 
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni  
- TM(PG) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania 

006 PG 

45. 055 P/C 
certyfikat 
wydano 
10.05.2006 

Szycie Sprzętu Sportowego, 
Nauka Latania  
na Paralotniach 
B. Pelczar  

KROŚCIENKO 
WYŻNE 

(13)-431-51-95 
0-608-452-062 
krogulec141@interia.pl 

Delegatura w Krośnie 
 

Spadochrony - TM(P) - projektowanie, produkcja i obsługa 
techniczna w pełnym zakresie (w tym naprawy, dopuszczanie 
do skoków lub użycia, układanie oraz jej poświadczanie) 

007 PG/C 

 056 P wykreślony 25.07.2012      

46. 057 P S. Blezień Latoszyn,  
gmina DĘBICA  

0-609-350-902 
stasiek@dropzone.com 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

47. 058 P 
 
 
 

Firma Lotnicza  
K. Pilawski 

POZNAŃ 
 

(61)-868-46-09 
kpilawski@poczta.onet.pl 

Delegatura w Poznaniu  
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do samolotów ultralekkich 
(zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) - kat.B1.2 i.B2 licencji 
Part-66 -obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia oraz jej 
poświadczania 

001 
USP/C 

48. 059 P 
 
 

„FALCO” 
M. Sokół 

WARSZAWA 
 

0-601-296-931 
falcosokol@o2.pl 

Delegatura w Łodzi  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 
Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

49. 060 P T. Zawadzki SZCZECIN 
 

0-608-038-997 
mars291@wp.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

 061 P wykreślony 09.05.2012      

 062 P wykreślony 09.11.2011      

50. 063 P/C 
certyfikat 
wydano 
03.04.2006 

AIR-POL Sp. z o.o. LEGIONOWO 
 
 

(22)-774-07-11 
air-pol@air-pol.com.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - projektowanie, produkcja i obsługa 
techniczna w pełnym zakresie (w tym naprawy i dopuszczanie 
do skoków lub użycia, układanie oraz jej poświadczanie) 

 

51. 064 P AEROKLUB 
SZCZECIŃSKI 

SZCZECIN 
 
 

(91)-461-42-26 
(91)-461-42-42 
0-501-064-573 
aeroklubszczecinski@ 
wp.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

52. 065 P A. Belicki SZCZECIN 
 

(91)-426-21-05 
0-501-064-573 
wena-reklama@wp.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

53. 066 P BWD  
D. Banaszkiewicz 

LEGIONOWO 
 

(22)-784-45-22 
0-609-826-336 
skybanan@plusnet.pl 
banan@skydive.waw.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

54. 067 P L. Kossiński ZIELONA GÓRA 
 

0-502-334-974 
l_kossinski@azl.pl 
azl@azl.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

55. 068 P E. Machnicka SULEJÓWEK 
 

0-509-546-018 
edytag18@interia.pl 

nadzór w Warszawie  Sprzęt spadochronowy (wszystkie rodzaje) - TM(P) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, 
układania oraz jej poświadczania 

 

56. 069 P AEROKLUB 
LUBELSKI 

lotnisko Radawiec 
MOTYCZ, 
gmina 
KONOPNICA 

(81)-503-07-90 
info@aeroklub.lublin.pl 

Delegatura w Lublinie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 
Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

57. 070 P AEROKLUB 
OPOLSKI 

Polska Nowa Wieś-  
-Lotnisko, gmina 
KOMPRACHCICE 

(77)-464-62-26 
601-453-624 
biuro@aeroklub.opole.pl 

Delegatura we Wrocławiu  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

 071 P wykreślony 05.12.2008      

58. 072 P 
 
 

AEROKLUB 
ELBLĄSKI 

ELBLĄG 
 

(55)-233-44-10 
aeroklub.elblag@wp.pl 
biuro@aeroklubelblaski.pl 
ryszard.manka@onet.eu 

Delegatura w Gdańsku 
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków 
lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

007 USP 
022 PHG 

 073 P wykreślony 24.09.2010      

 074 P wykreślony 10.08.2009      

 075 P wykreślony 06.04.2009      

59. 076 P L. Wielgos LUBLIN 
 

0-607-690-947 
leszwiel@wp.pl 

Delegatura w Lublinie  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

60. 077 P 
 

KOMPOL s.c. 
 

WARSZAWA; 
Chmielewo,  
gmina ŚWIERCZE 

(22)-794-44-70 
(23)-691-63-73 
kompol@motolotnie.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do lotni, motolotni 
i ultralekkich samolotów - TM(A), TM(PHG) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

003 HG 
007 

PHG/C 
019 USP/C 

61. 078 P 
 
 
 

„BESKID 
PARAGLIDING”  
T. Zarzecki 

SZCZYRK 
 

0-605-413-831 
0-605-834-163 
info@beskid-paralotnie.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

014 PG 

 079 P wykreślony 18.02.2013      



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

62. 080 P Spadochronowy Klub 
Sportowy 
„PERFEKT” 

PRUSZCZ 
GDAŃSKI 
 

0-601-204-582 
(58)-682-21-56 
tomasz.gryz@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

63. 081 P AEROKLUB 
WŁOCŁAWSKI –
Lotnisko Kruszyn 

KRUSZYN -
Lotnisko 
 

(54)-235-54-43, -44 
biuro@aeroklub.wloclawek.
pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

014 
PHG/C 

64. 082 P 
 
 

„STELMACH”- 
Szkoła Latania 
A. Stelmach 

WARSZAWA 
 

0-608-508-408 
(22)-660-53-70 
 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni -TM(PG) 
-obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

015 PG 

65. 083 P 
 
 
 

A. Pomarański WROCŁAW 
 

0-601-710-522 
pomaranski@paragliding. 
com.pl 

Delegatura we Wrocławiu  
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

016 PG 

 084 P wykreślony 12.08.2009      

66. 085 P 
 
 
 

J. Lidke 
Szkoła Paralotniowa 
„PARAPASJA”, 
„BIUKOM-SERWIS” 

ŁÓDŹ 
 
 

0-601-343-475 
(42)-671-07-09 
biukom@mm.pl 
jkl@mm.pl 
jk_l@tlen.pl 

Delegatura w Łodzi  
 

 
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
-obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

017 PG 

67. 086 P 
 

Zakłady Lotnicze 
„3Xtrim” Sp. z o.o. 

BIELSKO-BIAŁA 
 

(33)-818-91-21 
biuro@3xtrim.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej 
 
 

Spadochrony innego przeznaczenia - do samolotów  
ultralekkich – TM(A) -obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

008 
USP/C 

68. 087 P J. Mach KRAKÓW 
 

(12)-411-60-23 
elaijasiu@op.pl 

Delegatura w Krakowie  
 
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

69. 088 P USŁUGI LOTNICZE  
I UKŁADANIE 
SPADOCHRONÓW  
D. Staszak 

Lotnisko Lisie Kąty 
GRUDZIĄDZ 
 

(56)-468-18-32 
0-502-287-232 
dariuszstaszak@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

 089 P wykreślony 09.01.2014      



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

70. 090 P A. Palenik  
PARAPALTECH 

CZARNY 
DUNAJEC 
 

(18)-265-72-86 
0-509-311-565 
palenik@poczta.fm 

Delegatura w Bielsku-Białej  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

71. 091 P Szkoła Latania na 
Paralotniach 
„MUMINEK”  
D. Cisek 

TORUŃ 
 
 

(56)-691-83-91 
0-603-244-946 
dariuszcisek@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

018 PG 

72. 092 P ALBATROS TEAM 
C. Jastrzębski 

ŚWINOUJŚCIE 
 

0-506-937-206 
AlbatrosTeam@alpi.pl 

 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

020 PG 

73. 093 P AEROKLUB 
STALOWOWOLSKI 
– Lotnisko Turbia 

Lotnisko Turbia 
ZBYDNIÓW 
 

(15)-844-01-18 
asw_baza@o2.pl 

Delegatura w Krośnie  
 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

74. 094 P M. Wyszomirski SŁUPSK 
 

0-604-562-534 
ravmon@vp.pl 

Delegatura w Gdańsku  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

75. 095 P A. Siwiński ŻYRÓW, 
gmina CHYNÓW  
 

0-509-059-042 
motolotnie-ulc@civ.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do lotni i motolotni 
 - TM(HG), TM(PHG) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

006 HG 
011 

PHG/C 

 096 P wykreślony 03.06.2009      

76. 097 P Poznańska Szkoła 
Latania na 
Paralotniach s.c. 

POZNAŃ 
 
 

0-606-271-129 
janborow@poczta.onet.pl 

Delegatura w Poznaniu  
 
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

022 PG 

77. 098 P/C 
certyfikat 
wydano 
09.02.2011 

GWIAZDA – PPHU 
K. Bilarzewski 

PRUSZCZ 
GDAŃSKI  
 

0-606-396-390 
k.bilarzewski@yahoo.pl 

Delegatura w Gdańsku  Automaty spadochronowe KAP-3, KAP-3P, KAP-3P1,  
KAP-3MP1 - obsługa techniczna w zakresie czynności 
okresowych, napraw drobnych, poświadczania obsługi, 
poświadczania zdatności do skoków (dopuszczania do skoków 
lub użycia) 

 

78. 099 P A. Zalasiński KRAKÓW 
 

0-604-834-258 
(12)-413-12-07 
zalasie@gmail.com 

Delegatura w Krakowie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

79. 100 P K. Drzewiński ZAMOŚĆ 
 
 

0-603-644-288 
drzewo49@interia.pl 

Delegatura w Lublinie  
 

Spadochrony osobowe / ratownicze - TM(P) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

80. 101 P M. Pawłowski 
Serwis 101 

WIELISZEW 
 
 

0-601-374-549 
info@101.waw.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony osobowe / ratownicze - TM(P) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

 

81. 102 P Szkoła Bezpiecznego 
Latania s.c. - W. Sas,  
W. Łuczyński,  
T. Wesołowski 

SZCZYRK 
 
 

0-698-805-229 
sbl@paralotnie.szczyrk.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) 
- obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

023 PG 

82. 103 P J. Boroń 
BOROŃ GT 

IZABELIN 
 

0-602-448-994 
jarek@tandemy.waw.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

83. 104 P/C 
certyfikat 
wydano 
08.05.2009 

A. Schneider 
PHU „SkyKrawiec” 

ZIELONA GÓRA 
 

0-601-986-997 
krawiec@tandemy.zgora.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P) -obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

 

84. 105 P A. Rogala TARNOWSKIE 
GÓRY 
 

0-512-086-980 
skyalo@wp.pl 

Delegatura w Krakowie  
 
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

85. 106 P B. Malec Franciszków, 
powiat ŚWIDNIK 

0-603-410-043 
mbartekkon@gmail.com 

Delegatura w Lublinie Spadochrony osobowe, w tym ratownicze- TM(P) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania 
oraz jej poświadczania 

 

86. 108 P/C 
certyfikat 
wydano 
17.04.2009 

Ł. Geilke  
„PARA-MED” 
fizjoterapia & rigging 

OPOLE 0-601-453-624 
lukasz_geilke@o2.pl 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony - TM(P) -obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

 

 109 P wykreślony 25.09.2012      



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

87. 110 P T. Torczyński ŁÓDŹ 0-695-997-149 Delegatura w Łodzi  Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

88. 111 P Lotnicze Zakłady 
Produkcyjno-Naprawcze  
„AERO-KROS”  
Sp. z o.o. 

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

Delegatura w Krośnie Spadochrony innego przeznaczenia -do samolotów ultralekkich 
(zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) - kat.B1.2, kat.B2 licencji 
Part-66 -obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

89. 112 P Firma „HENOR” 
H. Orwat 

Powodowo, 
gmina WOLSZTYN 
 

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

Delegatura w Poznaniu 
 

 
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do motolotni i ultralekkich 
samolotów - TM(PHG), TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

012 
PHG/C 

030 
USP/C 

90. 113 P M. Jagoda WARSZAWA 0-604-607-246 
westwalia1@o2.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

91. 114 P/Z 
zatwierdze
nie wydano 
14.01.2014 

S. Grochowski KRAKÓW 0-503-166-385 
s.grochowski@interia.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony osobowe, spadochrony towarowe - TM(P)  - obsługa 
techniczna w pełnym zakresie (w tym dopuszczanie do skoków lub 
użycia, naprawa, obsługa techniczna spadochronów i ich podzespołów 
w pełnym zakresie oraz jej poświadczanie)  

 

92. 115 P J. Kulig PIŁA 
 

0-605-908-195 
sito57@wp.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

93. 116 P FIRMA RADIO, 
SAMOCHÓD  
I MIKROLOTY  
R. Wawrzyniak 

POZNAŃ 
 
 

(61)-867-76-29 
0-793-521-956 
smyk12@wp.pl 

Delegatura w Poznaniu 
 
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do motolotni - TM(PHG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania 
do użycia, układania oraz jej poświadczania 

013 PHG 

94. 117 P S. Sieńczuk BIAŁYSTOK 0-605-077-580 
skydiving@piasta.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

95. 118 P M. Lamentowicz BYDGOSZCZ skysiwy1972@tlen.pl Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

96. 119 P M. Pietrzak BYDGOSZCZ skymaras@tlen.pl Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

97. 120 P P. Augustyniak BYDGOSZCZ august2006@wp.pl Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

98. 121 P S. Bednarski TORUŃ skycygan@tlen.pl Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

99. 123 P K. Kot PIŁA 0-691-725-054 
kristofers01@op.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

100. 124 P J. Witaszek PIŁA 0-695-602-321 
jaro_spad@op.pl 

Delegatura w Szczecinie  
 

 

Spadochrony - TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

101. 125 P W. Szmit HENRYKÓW,  
gmina ZIĘBICE 

0-502-408-512 
w.szmit@op.pl 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony innego przeznaczenia -do motolotni - 
TM(PHG)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania  

016 
PHG/C 

102. 126 P MIKROLOT 
P. Jurkiewicz 

TORUŃ 
 

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

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia - do motolotni,  
ultralekkich samolotów i wiatrakowców - TM(PHG), 
TM(A), TM(AG)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania  

010 
PHG/C 

012 
USP/C 

103. 127 P B. Orliński MALBORK 
 

0-503-598-570 
blaorl@vp.pl  

Delegatura w Gdańsku  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do ultralekkich 
samolotów (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) - 
kat.B1.2, kat.B2 licencji Part-66 - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

104. 128 P J. Kibiński KRAKÓW 
 

0-606-414-096 
jacek.kibinski@ifj.edu.pl  

Delegatura w Krakowie  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia -do lotni i motolotni - 
TM(HG), TM(PHG) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji 
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

006 
PHG/C 
002 HG 

105. 129 P/C 
certyfikat 
wydano 
07.02.2012 

E. Kwiatkowska BIAŁYSTOK 
 

0-668-303-261 
elzbieta_13@poczta.onet.pl  

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P) -obsługa techniczna w pełnym zakresie 
(w tym naprawy i dopuszczanie do skoków lub użycia, 
układanie oraz jej poświadczanie) 

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

106. 130 P Szkoła Paralotniowa 
„ALBATROS”  
W. Owczarz 

BIELSKO-BIAŁA 
 

0-501-765-693 
biuro@paralotnie-albatros.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni - TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

024 PG 

107. 131 P D. Wiśniewski LUBLINIEC 
 

0-601-162-711 
dawidson@op.pl  

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

108. 132 P J. Jóźwik WARSZAWA 
 

0-695-893-015 
j.jozwik@lot.pl 
jjozwikus@yahoo.com 

nadzór w Warszawie  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

109. 133 P L. Borkowski Leźnica Wielka 
Osiedle, gmina 
PARZĘCZEW 
 

0-600-367-862 
leszekborek@op.pl 
 

Delegatura w Łodzi  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

110. 134 P A. Wiśniewski Leźnica Wielka, 
gmina 
PARZĘCZEW 

0-606-212-680 
arturwisniewski76@wp.pl 

Delegatura w Łodzi  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

111. 135 P K. Rój GDYNIA 
 

0-660-318-018 
puchukr@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

112. 137 P M. Steuer CZERWIONKA-
LESZCZYNY 
 

0-609-553-580 
michal@steuer.net.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony - TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym 
do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

113. 138 P A. Lis KRAKÓW 
 

0-790-492-972 
aneczkalis@gmail.com 

Delegatura w Krakowie  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

114. 139 P W. Hoza Rosnowo, 
gmina MANOWO 
 

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

Delegatura w Szczecinie  Spadochrony innego przeznaczenia -do lotni, motolotni oraz 
ultralekkich samolotów, wiatrakowców i szybowców – TM(HG), 
TM(PHG), TM(A), TM(AG), TM(G)R  - obsługa techniczna  
w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, 
napraw nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

008 HG 
018 

PHG/C 
020 

USP/C 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

115. 140 P Szkoła Pilotażu 
Paralotni „FLY 
SCHOOL” J. Gocyła 

DĄBROWA 
GÓRNICZA 
 

0-604-198-487 
(32)-260-00-16 
szkola@flyschool.com.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

026 PG 

116. 141 P J. Białonoga WARSZAWA 
 

0-606-383-953 
jacbial@go2.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

027 PG 

117. 142 P Centrum 
Paralotniowe  
G. Sitek 

ORZESZE 
 

0-604-449-016 
(32)-221-01-60 
gsitek@pro.onet.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

028 PG 

118. 143 P M. Krok CZĘSTOCHOWA 
 

0-513-227-804 
smyk25@poczta.fm 

Delegatura w Krakowie  Spadochrony osobowe – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków, układania oraz jej poświadczania  

 

119. 144 P T. Edyko ŁÓDŹ 
 

0-500-860-950 
tedy_23@o2.pl 

Delegatura w Łodzi  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze; innego przeznaczenia – 
do lotni  i paralotni – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

120. 145 P M. Nessel GDYNIA 
 

0-504-254-012 
necho@onet.eu 

Delegatura w Gdańsku  Spadochrony osobowe – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

121. 146 P K. Wiśniewski WROCŁAW 
 

0-609-099-291 
wisniawso@wp.pl 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony osobowe, w tym ratownicze - TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

122. 147 P Paraelement 
K. Romicki 

WARSZAWA 0-503-736-736 
info@paraelement.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

029 PG 

123. 148 P PUH MONA 
A. Adamek 

GLIWICE 0-502-789-246 
adams@paralotnie.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

030 PG 

124. 149 P G. Wojcieszczak Hecznarowice, 
gmina 
WILAMOWICE 

0-516-057-262 
0-797-403-168 
grzegorz_1328@o2.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej  Spadochrony osobowe – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

125. 150 P AEROKLUB 
GDAŃSKI 

PRUSZCZ GDAŃSKI (58)-682-34-37 
info@aeroklub.gda.pl 

Delegatura w Gdańsku  Spadochrony – TM(P) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz 
jej poświadczania  

 

126. 151 P PPUH PROCAR 
S. Świerzbiński 

KLEOSIN 0-695-328-695 
procar@wp.pl 

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia – do samolotów ultralekkich – 
TM(A)  -obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

025 USP 

127. 152 P M. Mazur KRAKÓW 0-602-397-941 
skyciakare@interia.pl 

Delegatura w Krakowie Spadochrony osobowe – TM(P) - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do skoków 
lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

128. 153 P T. Rapita WROCŁAW tomaszrapita@wp.pl Delegatura we Wrocławiu Spadochrony – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

129. 154 P P. Kut PIŁA qtek881@wp.pl 

0-798-134-040 
Delegatura w Szczecinie Spadochrony – TM(P)  - obsługa techniczna w zakresie 

ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

 155 P wykreślony 08.07.2013      

130. 156 P ALEKSANDER 
AIR-MARINE  
Sp. z o.o. 

MAJDY,  
gmina STAWIGUDA 

biuro@air-marine.eu 

0-602-863-670 
Delegatura w Gdańsku Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  

i wiatrakowców – TM(A), TM(AG)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

026 
USP/C 

131. 157 P T. Chodyra BOLESŁAWIEC tchodyra@gmail.com 

0-781-333-838 
Delegatura we Wrocławiu Spadochrony innego przeznaczenia -do paralotni – TM(PG) - 

obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

031 PG 

132. 158 P S. Król WARSZAWA slawek.krol@wp.pl 

0-501-429-816 
nadzór w Warszawie  Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(P)  - obsługa 

techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

133. 159 P M. Ogrodzki BIELSKO-BIAŁA mirekogrodzki@op.pl Delegatura w Bielsku-Białej Spadochrony innego przeznaczenia -do ultralekkich samolotów –  
kat.B1.2 licencji Part-66 - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

018 USP 
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Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

134. 160 P MOT-LOT DG  
D. Głazik 

TORUŃ 0-601-690-571 
0-609-216-418 
motolot-dg@wp.pl 
goresiowo@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Spadochrony innego przeznaczenia -do motolotni i samolotów 
ultralekkich – TM(PHG), TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania  

019 
PHG/C 

058 USP 

135. 161 P B. Miara LESZNO 0-603-301-198 
b.miara@wp.pl 
lssfeniks.zarzad@gmail.com 

Delegatura w Poznaniu Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(P) - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, 
napraw nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania 
do użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

136. 162 P Zakład Napraw i Budowy 
Sprzętu Latającego  
i Pływającego  
“YALO” K. Pazura 

WARSZAWA pd47@wp.pl 

0-602-637-183 
nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  

– TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

027 
USP/C 

137. 163 P SKY-TECHNIC 
D. Krzesiński 

MAZAŃCOWICE biuro@sky-technic.eu 

0-603-995-399 
Delegatura w Bielsku-Białej Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  

– obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

029 USP 

138. 164 P ZNWSK „AVIA” 
K. Barczewski 

TWARDOGÓRA 
 

(71)-315-90-35 
0-602-485-354 
kazimierz.barczewski@op.pl 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

031 
USP/C 

139. 165 P A. Opoczyński KRAKÓW 
 

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

Delegatura w Krakowie Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

032 USP 

140. 166 P J. Grzywa KRAKÓW 
 

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

Delegatura w Krakowie Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania  

033 USP 

141. 167 P W. Mamona WARSZAWA 
 

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

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A)  - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania  

035 USP 

142. 168 P S. Pędziak PRZEDECZ 
 

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

Delegatura w Poznaniu Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
i szybowców – TM(A), TM(G)R - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

036 
USP/C 

143. 169 P P. Mola CZECHOWICE-
DZIEDZICE 
 

0-508-353-556 
piotr_mola@o2.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(P)  - obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  
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Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

144. 170 P A. Appelt BARANOWO, 
gmina TARNOWO 
PODGÓRNE 

0-784-780-362 
antoni.appelt@gmail.com 

Delegatura w Poznaniu Spadochrony – TM(P) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania  

 

145. 171 P B. Mrozek MIELEC 0-607-283-983 
mrbodek@ladowisko.com 

Delegatura w Mielcu Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

039 USP 

146. 172 P J. Trapp BYTÓW 0-665-144-121 
ullservice@home.pl 

Delegatura w Gdańsku Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

040 USP 

147. 173 P P. Huss LUBLINIEC 0-600-025-338 
hussman@poczta.fm 

Delegatura w Bielsku-Białej Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(A) - obsługa techniczna 
w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
nie wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania  

 

148. 174 P A. Wróbel WROCŁAW 0-602-223-477 
aleksandra.wrobel@praimer.pl 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

047 USP 

149. 175 P FUHP „LET SK WILGA” 
Z. Mróz 

Łąkta Górna, 
gmina ŻEGOCINA 

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

Delegatura w Krakowie Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) - obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania  

014 
USP/C 

150. 176 P „WIKTOR” 
J. Grabowski 

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

nadzór w Warszawie  Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
i wiatrakowców – TM(A), TM(AG)  - obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania  

048 
USP/C 

151. 177 P Serwis Samolotów i 
Szybowców J. Kuliński 

ŻMIGRÓD 0-509-300-031 
jan.kulinski@gmail.com 

Delegatura we Wrocławiu Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
i szybowców – TM(A), TM(G)R – obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

049 USP 

152. 178 P M. Machnik KROSNO mietek.machnik@op.pl Delegatura w Krośnie Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) – obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania 

050 USP 

153. 179 P SKYDREAM Sp. z o.o. CZECHOWICE-
DZIEDZICE 

0-691-953-566 
biuro@skydream.pl 

Delegatura w Bielsku-Białej Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) – obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do 
kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie wymagających 
ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, 
układania oraz jej poświadczania 

045 USP 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

154. 180 P Z. Siekierda RZESZÓW 0-602-454-406 
zsiekier@poczta.fm 

Delegatura w Rzeszowie Spadochrony innego przeznaczenia – do ultralekkich samolotów  
– TM(A) – obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania 

044 
USP/C 

155. 181 P P.P.H. AR-MET-EL  
T. Woźniak 

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

Delegatura w Poznaniu 
 

Spadochrony innego przeznaczenia – do motolotni i ultralekkich 
samolotów – TM(PHG), TM(A) – obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

020 PHG 
053 USP 

156. 182 P K. Kubiszewski Leźnica Wielka, 
gmina 
PARZĘCZEW 

0-506-560-124 
kudlatek79@interia.pl 

Delegatura w Łodzi 
 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

157. 183 P COPYFLY  
M. Rudnicki 

POZNAŃ 0-696-581-932 
m.rudnicki@copyfly.pl 

Delegatura w Poznaniu 
 

Spadochrony innego przeznaczenia – do motolotni i ultralekkich 
samolotów – TM(PHG), TM(A) – obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

021 PHG 
055 USP 

158. 184 P M. Bersz ŚWIDNIK 0-666-026-191 
m.bersz@poczta.onet.pl 

Delegatura w Lublinie 
 

Spadochrony innego przeznaczenia – do motolotni i ultralekkich 
samolotów – TM(PHG), TM(A) – obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

024 PHG 
056 USP 

159. 185 P J. Ruszczak GIETRZWAŁD 0-502-770-978 
ru_jarek@wp.pl 

Delegatura w Gdańsku 
 

Spadochrony innego przeznaczenia – do motolotni i ultralekkich 
samolotów – TM(PHG), TM(A) – obsługa techniczna w zakresie 
ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw nie 
wymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
użycia, układania oraz jej poświadczania 

025 
PHG/C 

059 
USP/C 

160. 186 P FLY ADVENTURE  
Szkoła Sportów 
Lotniczych  
A. Binkowski 

WAŁBRZYCH 
 
 

0-601-635-643 
aerostar@poczta.onet.pl 

Delegatura we Wrocławiu  
 

 

Spadochrony innego przeznaczenia – do lotni – TM(HG) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania 

007 HG 

161. 187 P M. Rataj LUBIĘCIN 0-698-670-596 
macio1984@o2.pl 

Delegatura w Szczecinie 
 

Spadochronowe systemy ratownicze – do motolotni, ultralekkich 
samolotów i wiatrakowców – TM(A), TM(AG), TM(PHG) –  obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania 

060 USP 
026 

PHG/C 

162. 188 P A. Brożko POZNAŃ 0-608-654-618 
adam@psiakosc.org 

Delegatura w Poznaniu 
 

Sprzęt spadochronowy (wszystkie rodzaje) – TM( P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

163. 189 P M. Cedro 
O.S.L. BRAVO-DELTA 

KIELCE 0-603-657-186 
gcedro@poczta.onet.pl 

Delegatura w Krakowie 
 
Spadochronowe systemy ratownicze – do motolotni –TM(PHG) – 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

027 
PHG/C 



P         WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ TECHNICZN Ą W ZAKRESIE SPADOCHRONÓW stan na dzień 05-06-2014 
 

Uwaga ! Mechanicy spadochronowi TM(P) wymienieni w poniższej tabeli mogą obsługiwać wszystkie rodzaje spadochronów. Mechanicy innych specjalności mogą obsługiwać 
spadochrony innego przeznaczenia w zakresie właściwym dla swojego świadectwa kwalifikacji. 

 

Lp. 

NR 
WPISU W 
EWIDEN. 

PODMIOT 
ZGŁASZAJ ĄCY SIEDZIBA KONTAKT Delegatura nadzorująca ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI – UPRAWNIENIA MECHANIKÓW  

inne wpisy 
podmiotu 
w ewiden. 

164. 190 P J. Wyszogrodzki 
Zakład Naprawy 
Sprzętu Pożarniczego. 
Ślusarstwo 

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

Delegatura w Łodzi 
 
Spadochronowe systemy ratownicze – do motolotni –TM(PHG) – 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

028 PHG 
065 USP 

165. 191 P P. Panaś WIELICZKA 0-669-023-575 
przemekpanas@gmail.com 

Delegatura w Krakowie 
 

Spadochrony osobowe, w tym ratownicze – TM(P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw nie wymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

166. 192 P Fly2Live s.c. 
M. Siekierski, A. Walczak 

SZAMOTUŁY marcin@siekierski.co 
0-606-760-952 

Delegatura w Poznaniu  
 
 

Spadochronowe systemy ratownicze – do paralotni –TM(PG) – 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

032 PG 

167. 193 P A. Romańczuk WARSZAWA artur@romanczuk.info 
0-602-419-001 

nadzór w Warszawie  Spadochrony osobowe i towarowe – TM(P)  – obsługa techniczna  
w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, 
napraw niewymagających ingerencji w strukturę podzespołów, 
dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

168. 194 P Z. Wielkiewicz NOWY TARG zbyszekwielkiewicz@gmail
.com 

Delegatura w Krakowie 
 

Sprzęt spadochronowy (wszystkie rodzaje) – TM( P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

169. 195 P M. Pypłacz JANÓW,  
powiat 
częstochowski 

marcin.pyplacz@gmail.com 

0-505-054-734 
Delegatura w Bielsku-Białej 
 

Sprzęt spadochronowy (wszystkie rodzaje) – TM( P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

170. 196 P D. Gloc CZĘSTOCHOWA gloc@op.pl 
0-693-391-126 

Delegatura w Bielsku-Białej 
 

Spadochrony osobowe i towarowe – TM(P) – obsługa techniczna  
w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw 
niewymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do 
skoków lub użycia, układania oraz jej poświadczania 

 

171. 197 P A. Kraszewski 
ZPHU „AIR ECHO” 

KŁOBUCK echoplus@op.pl 
0-607-112-315 

Delegatura w Bielsku-Białej 
 

Spadochronowe systemy ratownicze – do motolotni –TM(PHG) – 
obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, 
montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji  
w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

029 
PHG/Z 

172. 198 P A. Gregorczuk ZIELONKA artur@wyznawcyadrenaliny
.pl 

0-506-268-997 

nadzór w Warszawie  Sprzęt spadochronowy (wszystkie rodzaje) – TM( P) – obsługa 
techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, 
konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę 
podzespołów, dopuszczania do skoków lub użycia, układania oraz jej 
poświadczania 

 

 


