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ROZDZIAŁ 4 – WYKAZ ZATWIERDZEŃ SZCZEGÓLNYCH 
 
 
1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Zgodnie z ARO.OPS.200(b)(2) oraz 
SPA.GEN.110 zakres uprawnień szczególnych 
przyznanych operatorowi innemu niż Przewoźnik 
AOC jest określany w „Wykazie zatwierdzeń 
szczególnych” zwanego dalej „wykazem”. 
 
1.2 Wykaz zatwierdzeń szczególnych jest 
urzędowym potwierdzeniem przez uprawnioną do 
tego władzę lotnictwa cywilnego Rzeczypospolitej 
Polskiej, to jest Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, że wskazany w nich podmiot 
(Organizacja) spełnił wymagania do wydania i 
został uznany za zdolnego do bezpiecznego 
prowadzenia operacji lotniczych na warunkach 
określonych w tym Wykazie. 
 

UWAGA 1: Wykaz zatwierdzeń szczególnych jest 
wydawany bezterminowo i zachowuje ważność  
tylko pod warunkiem przestrzegania przez 
Operatora wymagań dotyczących tego 
zatwierdzenia  z uwzględnieniem wymagań 
określonych w OSD wydanych dla danego typu 
statku powietrznego (SPA.GEN.120). 

 
1.4 Operator, który wystąpił o wydanie 
zatwierdzenia szczególnego i wykazała spełnienie 
wymagań rozporządzenia Komisji  (UE) nr 
965/2012 otrzymuje „Wykaz zatwierdzeń 
szczególnych” w formacie podanym w PNO-4-06-
00,  ważny bezterminowo (SPA.GEN.120). 
 
1.5 Formularz Wykazu zatwierdzeń 
szczególnych wydawany jest zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 
965/2012 jest oparty na załączniku V (EASA Form 
140 wydanie 1)  do Part-ARO. 
 
1.6 Wykazy i ich kolejne zmiany są wydawane 
w trybie decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 
 
1.7 Wykaz wystawiany jest dwujęzycznie, po 
polsku i angielsku. 
 
1.8 Wykaz wystawiany jest na papierze z 
zabezpieczeniami (aktualnie obowiązującymi w 
ULC), formatu A-4, gramatury 80, drukowanym 
jednostronnie na drukarce laserowej. 
 
2. ZASTOSOWANIE 
 
2.1 Podane w tym rozdziale zasady mają 
zastosowanie do operatorów statków powietrznych 
innych niż przewóz lotniczy CAT. 

2.2 Procedury formalne związane z 
wprowadzaniem zmian do „Wykazu” podane są 
PNO-4-05-00. 
 
3. STRUKTURA WYKAZU 
 
3.1 W wyniku postępowania administracyjnego 
wydawane są następujące dokumenty: 
 
a) Decyzja administracyjna Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego o wydaniu Wykazu 
(przyznaniu zatwierdzenia szczególnego). 
 
b) Wykaz zatwierdzeń szczególnych dla 
każdego egzemplarza użytkowanych statków 
powietrznych (formularz EASA 140 – druk ULC-
WZS_965). 
 
4. WARUNKI I TERMINY WAŻNOŚCI WYKAZU 
 
4.1 Wykazy wydawane są bezterminowo. 
 
4.2 Ze względu na to, że strony Wykazu mogą 
ulegać częstym zmianom, numer każdej zmiany 
Wykazu musi być podany w stopce. 
 
5. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE WYDAWANIA 

WYKAZÓW 
 
5.1 Procesy administracyjne związane z 
przygotowaniem dokumentów niezbędnych dla 
wydania Wykazu prowadzi Wydział LOL-5 
 
5.2 Zadaniem procedur administracyjnych jest 
sprawdzenie i upewnienie się czy: 
 
a) Dokumentacja procesu wydania wykazu lub 
dodania nowego wpisu jest kompletna i 
sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami; 
 
b) Wykazy są sporządzone prawidłowo i czy 
są z formalnego, prawnego i merytorycznego 
punktu widzenia całkowicie zgodne z wynikami i 
ustaleniami końcowymi z procesu oceny. 
 
5.3 Wykazy są sporządzane w dwu 
jednakowych egzemplarzach, oba na prawach 
oryginału. 
 
5.4 Wydanie Operatorowi Wykazu następuje w 
drodze wydania za pokwitowaniem pierwszego 
zestawu oryginałów dokumentów lub wysłania za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku 
osobistego odbioru Operator kwituje ich odbiór, a 
w przypadku wysłania Pocztą zwrotka dołączana 
jest do dokumentacji. Drugi zestaw oryginałów 
pozostaje w aktach Wydziału LOL-5  
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5.5 Wykazy wolno wydać tylko osobie 
upoważnionej przez aplikanta na piśmie lub 
statutowemu reprezentantowi właściciela. 
 
5.6 W przypadku zmian w Wykazie wymianie 
podlega cały Wykaz.  
 
6. OBOWIĄZEK PODPISU WYKAZU  
 
6.1 Do podpisania Wykazu upoważniony jest 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub osoby 
przez niego upoważnione np. Dyrektor 
Departamentu. 
 
6.2 Pierwszy zestaw oryginałów, przeznaczony 
dla Operator, nosi na sobie tylko podpis Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz urzędową 
pieczęć okrągłą Urzędu, natomiast drugi zestaw 
oryginałów, przeznaczony do archiwizacji w ULC, 
powinien być podpisany przez pracownika 
sporządzającego (LOL-5) oraz przez Dyrektora 
Departamentu (LOL) i nie stawia się na nim 
urzędowej pieczęci okrągłej Urzędu. 
 
7. REJESTR WYKAZÓW 
 
7.1 Właściwy SKPC (LOL-5) zobowiązany jest 
prowadzić i aktualizować rejestr wydanych 
Wykazów (1-05-03). Funkcje bieżącego 
administrowania rejestrem pełnią właściwi SKPC 
odpowiedzialni za prowadzenie procesu w 
Wydziale LOL-5, którzy prowadzą teczkę 
Organizacji, o której mowa w PNO-1-05-01. 
 
8. NUMERACJA WYKAZÓW 
 
8.1 Wykaz wydawany przez Polskę posiada: 

 prefix identyfikacyjny – PL,  

 znaki rejestracyjne (bez SP), np. ABC 

 po którym należy wstawić kolejny numer 
Wykazu 

np. PL-ABC-001 
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