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ROZDZIAŁ 5 – ZMIANY WYKAZU ZATWIERDZEŃ SZCZEGÓLNYCH 
 
 
1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1 Wykazy zatwierdzeń szczególnych mogą 
ulegać zmianom wynikającym zarówno z 
wniosków Operatora o zmianę zakresu 
zatwierdzenia, wpisowi operacji specjalistycznych 
(dla operacji SPO), jak też z decyzji 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. 
 
1.2 Procesy związane ze zmianami wykazu 
mogą dotyczyć: 
 

a) Rozszerzenia zakresu wykazu; 
b) Ograniczenia zakresu wykazu; 
c) Zawieszenia ważności wykazu; 
d) Cofnięcia wykazu; 
e) Wznowienia ważności wykazu; 
f) Formalnej korekty treści wykazu; 
g) Wydania duplikatu wykazu; 
h) Rezygnacji z posiadania wykazu. 
i) Zmiany danych zawartych w Wykazie nie 

związane z zatwierdzeniami szczególnymi 
 
1.3 Do wszczęcia postępowania w sprawie 
zmiany Wykazu i/lub złożenia wniosku 
upoważniona jest każda z zainteresowanych 
zmianą stron: 
 

 Posiadacz Wykazu ubiegający się o jego 
zmianę, albo 

 Organ certyfikujący (Prezes ULC) – z urzędu. 
 
1.4 Każda zmiana Wykazu, w wyniku której 
Operator uzyska uprawnienie do wykonywania 
nowej dla niego operacji lub rozszerzenie 
poprzedniego posiadanego zatwierdzenia 
szczególnego, wymaga przeprowadzenia pełnej 
procedury administracyjnej określonej w Dziale 3 
Podręcznika PNO-965. 
 
1.5 Zmiany, w wyniku których uprawnienia 
Organizacji wynikające z posiadanego przez niego 
Wykazu zostaną zawieszone, cofnięte albo 
ograniczone, nie wymagają prowadzenia procesu 
oceny i będą wprowadzane na pisemny wniosek 
Organizacji albo w wyniku decyzji Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, podejmowanej w trybie 
administracyjnym. 
 
1.6 Zmiany Wykazu dokonywane są poprzez: 
 
a) Wymianę całego Wykazu z nowym 
numerem zmiany, w każdym przypadku kiedy 
wprowadzane są zmiany we wcześniej 
zatwierdzonych Wykazach; 

 
b) Fizyczne odebranie Wykazu. 
 
1.7 Wnioski o zmianę zawartości Wykazu 
składane są na druku ULC-WZS-01_965 
uzupełnianym o stosowne druki szczegółowe (np. 
ULC-PBN-01_965, ULC-RVSM-01_965, itp.) 
minimum 30 dni przed przewidywaną datą 
rozpoczęcia danej działalności (korzystania z 
przywileju). 
 
2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI 

KOREKTY WNIOSKU 
 
2.1 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
formalnych we wniosku o zmianę Wykazu, SKPC 
niezwłocznie powiadamia Operatora o 
zastrzeżeniach, jeżeli: 
 

 Otrzymany zestaw dokumentów aplikacyjnych, 
częściowo lub w całości, nie odpowiada 
ustalonym wymaganiom; 

 Istnieją okoliczności wymagające podjęcia 
przez Operatora dodatkowych działań. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
merytorycznych inspektor prowadzący sprawę, za 
pośrednictwem SKPC, niezwłocznie powiadamia 
Operatora o swoich zastrzeżeniach 
 
2.2 W przypadku konieczności korekty wniosku 
należy stosować ogólne zasady i procedury 
związane z administrowaniem wnioskiem i 
komunikacją z Operatorem, opisane w Dziale 2 
Podręcznika PNO-965, a ponadto należy 
skorygować lub wymienić wadliwe dokumenty na 
właściwe oraz ustalić z inspektorem 
prowadzącym: 
 

 Zakres dodatkowych działań, które muszą być 
podjęte przed przyjęciem wniosku oraz sposób 
udokumentowania tych działań; 

 Sposób zaprezentowania praktycznych 
wyników tych działań; 

 Terminarz realizacji wnioskowanych procesów  
i zmian Wykazu. 

 
3. ROZSZERZENIE ZAKRESU WYKAZU 
 
3.1 Rozszerzenie zakresu uprawnień 
udzielonych Operatorowi przez Prezesa Urzędu w 
jego Wykazie zatwierdzeń szczególnych następuje 
wyłącznie na pisemny wniosek Operatora i zawsze 
wymaga przeprowadzenia uzupełniającego 
procesu oceny w celu zbadania i 
udokumentowania, czy Operator spełnia 
wymagania właściwe dla wydania tego 
uprawnienia. 
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3.2 Zakres kontroli oraz całego procesu oceny 
uzależniony jest od rodzaju uprawnienia, o jakie 
Operator się ubiega. 
 
3.3 Decyzje dotyczące zakresu kontroli oraz 
wyznaczenie obszarów inspekcyjnych, które 
muszą być przeprowadzone podejmuje Naczelnik 
właściwego Inspektoratu Operacyjnego (LOL-
1/LOL-2) na wniosek inspektora prowadzącego. 
Zakres kontroli zatwierdza Dyrektor LOL. 
 
4. OGRANICZENIE ZAKRESU WYKAZU 
 
4.1 Ograniczenie zakresu uprawnień 
udzielonych Operatorowi w Wykazie może mieć 
miejsce w przypadku, kiedy Operator albo Prezes 
Urzędu stwierdzą, że Operator, przy zachowaniu 
ogólnej zdolności do prowadzenia operacji 
lotniczych, przestał spełniać wymagania właściwe 
dla określonego rodzaju operacji (np.  RVSM, 
DGR). 
 
4.2 W przypadku, kiedy z wnioskiem o 
ograniczenie zakresu upoważnień zawartych w 
Wykazie występuje Operator, nie jest wymagane 
prowadzenie żadnych procesów oceny.  
 
4.3 W przypadku, kiedy decyzję o ograniczeniu 
zakresu uprawnień udzielonych Operatorowi w 
jego Wykazie podejmuje organ certyfikujący (tj. 
Prezes Urzędu), konieczne jest przedstawienie 
Operatorowi dokumentów uzasadniających taką 
decyzję. Pierwszym krokiem jest wezwanie 
podmiotu do przywrócenia stanu zgodnego z 
przepisami prawa. Głównymi, ale nie jedynymi 
powodami, dla których Prezes Urzędu może 
podjąć decyzję o ograniczeniu upoważnień 
zawartych w Wykazie są: 
 
a) Negatywny wynik kontroli i stwierdzenie 
nieprawidłowości poziomu 1 – ARO.GEN.350(b) i 
360; 
 
b) Braku spełniania wymagań  
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012; 
 
c) nieprzedstawienie lub nierealizowanie planu 
naprawczego  - ARO.GEN.350(d)(3); 
 
d) Inne przyczyny skutkujące utratą zdolności 
do spełnienia wymagań przepisów właściwych dla 
danego rodzaju operacji. 
 
4.4 W przypadku, kiedy w opinii inspektorów 
ULC kontynuowanie operacji może zagrażać 
bezpieczeństwu lotów, innym uczestnikom ruchu 
lotniczego albo osobom na pokładzie statku lub na 
ziemi, inspektor uprawniony jest do podjęcia 

decyzji nakazującej natychmiastowe 
przerwanie takiej operacji w trybie art. 27 ust. 3a 
ustawy Prawo Lotnicze (zgodnie ARO.GEN.305(d-
d1-e) ust. e) inspektor musi się niezwłocznie 
skontaktować z Dyrektorem Departamentu) i 
wnioskowania do Prezesa Urzędu o zawieszenie 
ważności Wykazu.  
 
4.5 Decyzja nakazująca natychmiastowe 
przerwanie operacji, która mogą zagrażać 
bezpieczeństwu lotów, innym uczestnikom ruchu 
lotniczego albo osobom na pokładzie statku lub na 
ziemi podawana jest Operatorowi na piśmie, przy 
użyciu najbardziej szybkiego środka łączności, 
dającego potwierdzenie dotarcia wiadomości do 
adresata. 
 
4.6 Od decyzji Prezesa Urzędu Operatorowi 
służy prawo zwrócenia się do Prezesa o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w trybie określonym w 
Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267), co jednak nie 
wstrzymuje natychmiastowego wykonania 
decyzji Prezesa podejmowanej w interesie 
bezpieczeństwa na mocy Kodeksu Karnego, 
Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji) (Dz. U Nr 88, 
poz. 553 z 1997r. z późniejszymi zmianami). 
 
4.7 Przy krytycznym scenariuszu, objawiającym 
się brakiem realnej współpracy ze strony 
Operatora, Prezes może rozważyć decyzję o 
zawieszeniu ważności wszystkich udzielonych w 
Wykazie upoważnień, łącznie z decyzją o 
cofnięciu lub zawieszeniu ważności samego 
Wykazu. 
 
5. ZAWIESZENIE WAŻNOŚCI WYKAZU 
 
5.1 W przypadku, kiedy z wnioskiem o czasowe 
zawieszenie ważności Wykazu występuje 
Operator, nie jest wymagane prowadzenie 
żadnych procesów oceny. W takim przypadku 
Organizacja, oprócz pisemnego wniosku o 
zawieszenie ważności Wykazu, musi zwrócić do 
Prezesa Urzędu cały komplet Wykazu. 
 
5.2 W przypadku, kiedy decyzję o czasowym 
zawieszeniu ważności Wykazu podejmuje organ 
wydający (tj. Prezes Urzędu), konieczne jest 
przedstawienie Operatorowi dokumentów 
uzasadniających taką decyzję. Pierwszym krokiem 
jest wezwanie podmiotu do przywrócenia stanu 
zgodnego z przepisami prawa. Główne, ale nie 
jedyne powody, dla których Prezes może podjąć 
decyzję o czasowym zawieszeniu ważności 
Wykazu są w zasadzie takie same jak w 
przypadku decyzji o ograniczeniu zakresu 
Wykazu. 
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5.3 Szczególnym powodem uzasadniającym 
podjęcie przez Prezesa decyzji tylko o czasowym 
zawieszeniu ważności Wykazu, w przeciwieństwie 
do decyzji o cofnięciu Wykazu, jest uzyskanie 
przez ULC uzasadnionej pewności, że Operator 
tylko czasowo utracił zdolność do zapewnienia 
bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych 
i w niedługim czasie (1-3 miesięcy) będzie 
ponownie zdolny spełniać wymagania mających 
zastosowanie przepisów – np. brak stosownych 
szkoleń załogi. 
 
6. COFNIĘCIE WYKAZU 
 
6.1 Cofnięcie Wykazu jest najbardziej dolegliwą 
dla Organizacji decyzją podejmowaną przez 
Prezesa Urzędu i oznacza całkowite i trwałe 
cofnięcie udzielonych przez Prezesa upoważnień 
do prowadzenia przez niego wszelkiej lotniczej 
działalności wynikającej z posiadania tego 
Wykazu. 
 
6.2 Decyzja o cofnięciu Wykazu musi być 
podjęta w przypadku, kiedy Operator trwale utracił 
zdolność do bezpiecznego prowadzenia operacji 
lotniczych lub nagminnie narusza obowiązujące 
przepisy prawa. Pierwszym krokiem jest wezwanie 
podmiotu do przywrócenia stanu zgodnego z 
przepisami prawa. Głównymi, ale nie jedynymi 
powodami, dla których Prezes musi podjąć 
decyzję o cofnięciu Wykazu jest stwierdzenie w 
wyniku ustaleń kontroli niezgodności pierwszego 
poziomu, oraz faktu że dalsze prowadzenie 
działalności zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo 
zagraża bezpieczeństwu działalności lotniczej.  
 
W przypadku stwierdzenia łamania przepisów 
ustawy Prawo Lotnicze inspektor ULC, który 
posiadł taka informację powinien postępować 
zgodnie z procedurą opisaną w 1-02-04 
 
6.3 Decyzja o cofnięciu Wykazu musi być 
przekazana Operatorowi wraz z dokumentami 
uzasadniającymi taką decyzję. 
 
6.4 Od decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego Operatorowi służy prawo zwrócenia się 
do Prezesa o ponowne rozpatrzenie wniosku w 
trybie określonym w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego (KPA) (Dz. U. z 2013 r. poz. 
267), co jednak nie wstrzymuje 
natychmiastowego wykonania decyzji Prezesa 
podejmowanej w interesie bezpieczeństwa na 
mocy Kodeksu Karnego, Rozdział XXI 
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji) (Dz. U Nr 88, poz. 553 z 1997r. z 
późniejszymi zmianami). 
 

7. WZNOWIENIE WAŻNOŚCI WYKAZU 
 
7.1 Wznowienie ważności Wykazu następuje na 
wniosek Organizacji, złożony zgodnie z zasadami i 
procedurami podanymi w Dziale 3 Podręcznika 
PNO-965. 
 
8. FORMALNA KOREKTA TREŚCI WYKAZU 
 
8.1 Formalna korekta treści Wykazu jest 
działaniem formalnym o charakterze 
administracyjnym w celu poprawienia 
ewentualnych błędów redakcyjnych, jakie zostały 
wykryte po wydaniu Wykazu. 
 
8.2 Formalna korekta treści Wykazu nie może 
pociągać za sobą żadnych zmian merytorycznych 
w udzielonych przez Prezesa zatwierdzeniach 
szczególnych. 
 
8.3 Formalna korekta treści może więc dotyczyć 
np. poprawienia nazwy lub adresu Operatora 
zgodnie z postanowieniem sądowym, błędnego 
zapisu znaku rejestracyjnego statku w Wykazie itp. 
 
8.4 Formalna korekta treści Wykazu może być 
inicjowana zarówno przez Prezesa jak i przez 
Operatora w formie pisma podpisanego przez 
uprawnione do tego osoby. 
 
8.5 Decyzja wydawana jest w formie nowego 
Wykazu z nową datą wydania oraz nowym 
numerem zmiany w drodze postanowienia. 
 
9. WYDANIE DUPLIKATU WYKAZU 
 
9.1 Duplikaty Wykazu mogą być wystawione na 
podstawie oficjalnego oświadczenia Operatora o 
utracie oryginałów, zawierającego zobowiązanie 
do natychmiastowego zwrotu do Urzędu 
duplikatów w przypadku odnalezienia oryginałów. 
Duplikaty Wykazów wystawiane są na podstawie i 
zgodnie z posiadanym przez Urząd drugim 
oryginałem, w dwóch nowych oryginalnych 
egzemplarzach, z których jeden pozostaje w 
Urzędzie. 
 
9.2 Duplikaty przekazane być mogą wyłącznie 
upoważnionej przez Operatora osobie, za 
podpisem na drugim egzemplarzu duplikatu, który 
pozostaje w archiwum ULC i jest dołączony do 
pozostałej dokumentacji dotyczącej Operatora lub 
za pośrednictwem Poczty za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 
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10. REZYGNACJA Z POSIADANIA WYKAZU 
 
10.1 Operator może złożyć rezygnację z 
posiadania Wykazu w dowolnie wybranym przez 
siebie momencie. 
 
10.2 Decyzja Operatora o rezygnacji z 
posiadania Wykazu powinna być złożona do 
Prezesa na piśmie. Do pisma należy załączyć 
kompletny zestaw oryginałów Wykazów. 
 
11. ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W WYKAZIE NIE 

ZWIĄZANE Z ZATWIERDZENIAMI SZCZEGÓLNYMI 
 
11.1 W przypadku Operatora wykonującego 
zarobkowe operacje specjalistyczne (SPO) Wykaz 
zatwierdzeń szczególnych zawiera również 
informacje o rodzaju wykonywanych operacji 
specjalistycznych SPO. 
 
11.2 W przypadku zmiany zakresu operacji SPO 
zmiany są wpisywane na wniosek Operatora, po 
przesłaniu Zgłoszenia działalności, o której mowa 
w ORO.DEC.100 lub podczas wydawania 
zezwolenia na zarobkowe operacje 
specjalistyczne wysokiego ryzyka 
(ARO.OPS.150). 
 
11.3 Postępowanie administracyjne jest 
realizowane zgodnie z pkt. 3 „Rozszerzenie 
zakresu wykazu”. 
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