
stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

REJESTR PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH część 2 (181-365) 
 

 

181 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

181RPS-04/2016 
aeroMind sp. z o.o. spółka 

komandytowa 
ul. Kórnicka 30 
61-141 Poznań  

tel. (61) 307 10 30; 
tel. kom. 602 103 593 

fax. (61) 624 79 59 
justyna.siekierczak@aeromind.pl 

 
 

782-274-10-74 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
siedziba: ul. Polanowska 87, 60-434 Poznań  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 12.o4.2016 r. 

Nr zaświadczenia 181RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  14.11.2017 r. – 181RPS-04/2016 (zmiana danych rejestrowych). 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

182 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

182RPS-04/2016 
AQUILA PARALOTNIE 
Waldemar Janiszewski 

ul. Brzozowa 26 
76-270 Ustka 

tel. kom. 502 761 010 
waldek@aquila.net.pl 

 
839-169-07-10 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Brzozowa 26, 76-270 Ustka 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni. 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni . 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem. 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni. 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem. 

Data wpisu do rejestru 13.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 182RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:waldek@aquila.net.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

183 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

183RPS-04/2016 AIR DRON POLSKA S.C. 
Brzeźno, ul. Sosnowa 11 

62-513 Krzymów 
tel. kom. 723 773 775 

biuro@airdron-polska.pl 

 

665-299-93-98 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Brzeźno, ul. Sosnowa 11, 62-513 Krzymów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 
- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego; 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 14.o4.2016 r. 

Nr zaświadczenia 183RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  23.06.2016 r. – 183RPS-04/2016/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

184 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

184RPS-04/2016 Dilectro Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 11/106 

02-945 Warszawa 
tel. kom. 508 163 983 

edyta.zajda@dilectro.pl 

 

522-303-21-98 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Skoroszewska 11/106; 02-945 Warszawa 
Szkolenie praktyczne: cała Polska  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 19.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 184RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

185 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

185RPS-04/2016 UASA Sp. z o.o. 
Cząstkowo 43 

83-042 Ełganowo 

tel. (58) 380 27 92 
tel. kom. 733 525 100 

biuro@uasa.eu 

 
 

604-016-93-52 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Cząstkowo 43, 83-042 Ełganowo  

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 20.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 185RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

186 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

186RPS-04/2016 
IRON SKY 

Dariusz Wąsowicz 
ul. Rzeźnicka 3 

64-320 Buk 
tel. kom. 519 410 610 

biuro@ironsky.pl 

 
 

777-299-39-15 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenia są prowadzone na terenie całego kraju 
Główna siedziba znajduje się: ul. Rzeźników 3, 64-320 Buk 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne 
i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 22.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 186RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

187 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

187RPS-05/2016 
Bogdan Luberda 

PHU "BOGDI"  
Ostrowsko ul. Pienińska 175 

34-431 Waksmund 
tel. kom. 601 453 865;  

bogdi@onet.pl 

 

735-119-18-51 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  lub 
 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko EPNT 

Rodzaje szkoleń 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

 

Data wpisu do rejestru 17.05.2016 r. 

Nr zaświadczenia -187RPS-05/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  08.07.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0025/01/19 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

188 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

188RPS-06/2016 
Syntecode Sp. z o.o. 

(Avioner) 
ul. Pilchowicka 27 
02-175 Warszawa 

tel. kom. 514 097 300 
biuro@avioner.pl 

 
 

527-269-62-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia  
ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

UACP – Szkolenie teoretyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 
495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych 

UAGP – Szkolenie teoretyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 
560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

Data wpisu do rejestru 03.06.2016 r. 

Nr zaświadczenia 188RPS-06/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  22.03.2019 r. – 188RPS-06/2016/1; 27.10.2020 r. – 188RPS-06/2016/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia  
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

189 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

189RPS-06/2016 Custom Copters Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 
tel. kom. 668 112 261 

info@ccopters.pl 

 

631-265-98-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Gliwice EPGL 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 03.06.2016 r. 

Nr zaświadczenia 189RPS-06/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

190 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

190RPS-05/2016 
Skoki Spadochronowe 

Grzegorz Ciesielski  
ul. Słowiańska 46/9 

64-100 Leszno 
tel. kom. 607 041 275;  

skydive@vp.pl 

 

697-206-44-19 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone będą na lotniskach w Polsce po uprzednim podpisaniu ze znajdującymi 
się na nich podmiotami umowy o współpracy.  

 
 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

Data wpisu do rejestru 08.06.2016 r.  

Nr zaświadczenia 190RPS-06/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  12.03.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0008/01/19 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

191 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

191RPS-06/2016 
Droneland.pl 

Szymon Łukasik  
ul. 11 Listopada 39/2 

41-500 Chorzów 

tel. kom. 503 975 037; 
881 722 309 

kontakt@droneland.pl 

 
 

627-258-01-96 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

-UAVO VLOS Wydzielony teren (dawnego boiska) 107m x 70m, ul. Nomiarki 35, 41-500 Chorzów 
-UAVO BVLOS ul. 11 Listopada 39/2, 41-500 Chorzów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 14.06.2016 r. 

Nr zaświadczenia 191RPS-06/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

192 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

              NIP 

192RPS-06/2016 Novelty RPAS VerixDrone 
ul. Zagajewskiego 16/B9 

87-800 Włocławek 
tel. kom. 514 213 014 

verixsystem@hotmail.com 

 

888-165-19-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Włocławski 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 
- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 23.06.2016 r. 

Nr zaświadczenia 192RPS-06/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

193 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

193RPS-07/2016 
DRAGONFLY VISION 

Jarosław Czajka 
Al. 3 Maja 33/38 

05-120 Legionowo  

tel. kom. 693 730 337; 
502 637 591 

office@dragonflyvision.pl 
katarzyna.czajka@dragonflyvision.pl 

 
 
 

849-110-15-41 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Al. 3 Maja 33/38, 05-120 Legionowo 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 06.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 193RPS-07/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

194 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

194RPS-07/2016 
Akademia Pilotów Dronów  

LTA Design  
Przemysław Tomków  

ul. Portowa 16 
44-102 Gliwice  

tel. kom. 530 921 921;  
660-634-625 

kontakt@dron.edu.pl 
przemyslaw.tomkow@gmail.com 

 
 
 
 

882-197-76-51 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Pawła Stalmacha 4/9; 44-100 Gliwice. Planowane jest również prowadzenie szkoleń wyjazdowych. Loty wykonywane będą na 
lotnisku Aeroklubu Gliwickiego, na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego lub w innym terenie spełniającym wytyczne Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 12.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 194RPS-07/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.08.2020 r. – 194RPS-07/2016/1 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:kontakt@dron.edu.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

195 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

195RPS-07/2016 Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.  
ul. Polska 13 A 
81-339 Gdynia  

tel. (58) 621 75 41 
tel. kom. 602 733 039 

szkola@morska.edu.pl 

 
 

586 125 59 80 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polska 13 A; 81-339 Gdynia  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 13.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 195RPS-07/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

196 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

196RPS-07/2016 AIRPAS Sp. z o.o. 
ul. Słomiana 13 
61-625 Poznań  

tel. kom. 786 933 050;  
501-120-906  

info@airpasgroup.pl 

 

972-126-45-09 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Pomorski Park Naukowo-Techniczny, 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, bud. 4, piętro 1, skrzydło E, biuro E117 
Teren całej Polski 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 20.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 196RPS-07/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

197 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

197RPS-07/2016 AIRCOM Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 15 A 

00-640 Warszawa  

tel. kom. 601 507 320; 
fax. (32) 281 83 09 
aircom@aircom.pl 

 
 

524-244-86-52 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Stadion OSW Rozbark Bytom, ul. Chrzanowska  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 21.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 197RPS-07/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

198 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

198RPS-08/2016 DRONY Sp. z o.o.  
ul. Stefana Kóski 45  

43-512 Kaniów  
tel. kom. 730 005 008 

szkolenie@centrum-drony.pl 

 

652-172-42-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Kaniów EPKW – wydzielona strefa do wykonywania lotów BVLOS – TRA131 
Min: 0 ft, Max: 2000 ft 
Loty RPA Kaniów. Strefa aktywowana w AUP 
Źródło: AIP ENR 2.2.2.3, MIL-AIP ENR 2.2.2.3, AIP-VFR ENR 2.6.3 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 02.08.2016 r. 

Nr zaświadczenia 198RPS-08/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  06.02.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LBSP-2/4313-0001/01/19  
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

199 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

199RPS-08/2016 Squadron Sp. z o.o. 
ul. Leona Kruczkowskiego 2 

80-288 Gdańsk 

tel. kom. 604 417 308;  
609 690 340 

biuro@squadron.pl 

 

 

957-108-31-13 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Leona Kruczkowskiego 2; 80-288 Gdańsk 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 
- (A) samolot bezzałogowy do 25 kg – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 31.08.2016 r.  

Nr zaświadczenia 199RPS-08/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

200 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

200RPS-08/2016 
ZIBI 

Zbigniew Wielkiewicz 
ul. Ustronie 7b 

34-400 Nowy Targ 
tel. kom. 509 813 204 

zbyszekwielkiewicz@gmail.com 

 

735-248-19-24 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Ustronie 7b, 34-400 Nowy Targ 

Rodzaje szkoleń  
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego i uprawnienia TM(P) dotyczącego spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 25.08.2016 r.  

Nr zaświadczenia 200RPS-08/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

201 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

201RPS-08/2016 DRONPORT Sp. z o.o. 
ul. Chłopickiego 17/19 

04-314 Warszawa 

tel. (22) 673 06 04 
tel. kom. 660 581 350  

biuro@dronport.pl 

 

 

113-291-82-67 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie praktyczne: 
a. Strefa TRA337 (dawniej EA31) w Wieliszewo koło Modlina, dedykowana do wykonywania lotów BSP w warunkach 
BVLOS. Strefa jest zarządzana przez DRONPORT (osoba kontaktowa Bartłomiej Mroczek) 
b. Okolice ulic Chodoby/Wyszkowska/Wojdyńska (Warszawa Białołęka). 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

Data wpisu do rejestru 02.11.2016 r.  

Nr zaświadczenia 201RPS-11/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

202 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

202RPS-11/2016 
KRX Flying 
Błażej Kriks 

ul. Reja 40/3  
87-100 Toruń 

tel. kom. 506 708 628 
kontakt@krxflying.pl 

 

956-217-87-65 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Reja 40/3; 87-100 Toruń 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 14.11.2016 r. 

Nr zaświadczenia 202RPS-11/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

203 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

203RPS-12/2016 KursNaDrony.pl 
ul. Lazurowa 6/55 
01-315 Warszawa 

tel. (22) 637 81 21 
fax. (22) 637 81 20 

kurs@drony.pl 

 

522-168-31-29 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Al. Zjednoczenia 42 lok. 15; 01-801 Warszawa 
Teren całej Polski 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 16.12.2016 r. 

Nr zaświadczenia 203RPS-12/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

204 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

204RPS-12/2016 
XMODEL 

Łukasz Grzybowski 
ul. Dybowskiego 1/24 

02-776 Warszawa 
tel. kom. 501 087 818 

lukaszgrzybowski@xmodel.com.pl 

 

951-226-28-54 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

JB INVESTMENTS 
Obory k. Konstancina  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 22.12.2016 r. 

Nr zaświadczenia 204RPS-12/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

205 
 

 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

205RPS-01/2017 HOVER EYE Sp. z. o.o. 
ul. Leszczyńskiego 4/29 

50-078 Wrocław 
tel. kom. 509 601 440 
michal@hovereye.pl 

 

897-180-93-81 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Wrocław, ul. Goleszan 19 a/10 – miejsce prowadzenia szkolenia teoretycznego. Brak stałego miejsca szkole ń praktycznych, 
miejsca najczęściej używane: 
Wrocław, ul. Józefa Supińskiego – wyschnięty staw do szkoleń (MR); 
Wrocław, ul. Janowska naprzeciwko Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek dla (A) oraz szkoleń BVLOS. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 17.01.2017 r. 

Nr zaświadczenia 205RPS-01/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

206 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

206RPS-02/2017 SKYTREKKING Sp. z o.o. 
ul. Biedaszkowo 28D 

85-137 Bydgoszcz  
tel. kom. 530 815 381 

biuro@skytrekking.com.pl 

 
554-294-50-53 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

Data wpisu do rejestru 01.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 206RPS-02/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:biuro@skytrekking.com.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

207 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

207RPS-02/2017 
FLY AWAY PLUS 

Cezary Dobrzyński  
ul. Lipowa 4/224 
15-427 Białystok  

tel. (85) 663 06 03 
tel. kom. 601 254 000; 668 760 033 

biuro@flyawayplus.eu 

 
 
 

542-106-96-35 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Teren całego kraju 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 22.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 207RPS-02/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  02.02.2018 r. - 207RPS-02/2017/1 (rozszerzenie zakresu szkolenia o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

208 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

208RPS-02/2017 
uspace.aero 

Kalina Korzycka  
ul. Pileckiego 130/82 

02-781 Warszawa   
tel. kom. 508 115 595 
biuro@uspace.aero 

 
 
 

521-280-89-79 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Teren całego kraju 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 22.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 208RPS-02/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

209 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

209RPS-02/2017 
Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie  
ul. Pocztowa 54 
22-100 Chełm  

tel. (82) 564 00 28 
fax. (82) 565 88 94 

tel. kom. 665 551 179 
rektorat@pwsz.chelm.pl 

 
 
 
 
 

563-207-76-08 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Depułtycze (EPCD). Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm 

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 22.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 209RPS-02/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

210RPS-03/2017 
Centrum Kształcenia Lotniczego  

Politechniki Poznańskiej 
Pl. Mari Skłodowskiej- Curie 5 

60-965 Poznań  

tel./fax. (61) 665 22 13 
tel. kom. 601 714 699;  

784 698 595 
ckl@put.poznan.pl 

dronpoznan@gmail.com 

 
 
 

777-000-36-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Na podstawie stałej umowy o współpracy między CKL Politechniki Poznańskiej a Aeroklubem Poznańskim, szkolenia praktyczne 
będą prowadzane na obiektach zarządzanych przez Aeroklub Poznański: 
Lotnisko EPPK Poznań-Kobylnica, Lądowisko EPPB Bednary 
Szkolenia teoretyczne będą realizowane w obiektach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, Poznań oraz w 
obiektach szkoleniowych Aeroklubu Poznańskiego, Lotnisko Kobylnica 

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 14.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 210RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:ckl@put.poznan.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

211 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

211RPS-03/2017 
GEO-UAV 

Justyna Zdanowska  
ul. Zbąszyńska 3C lok. 1 

91-342 Łódź 

tel. kom. 725 729 000; 
 506 937 800 

biuro@geo-uav.eu 

 
 
 

775-255-86-71 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Teren całego kraju, miejsce szkolenia: Zbąszyńska 3C lok.1, 91-342 Łódź 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 17.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 211RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  19.12.2018 r. - 211RPS-03/2017/01 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  

mailto:biuro@geo-uav.eu


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

212RPS-03/2017 ROBOROTOR Sp. z o.o. 
ul. Pałacowa 1 
96-200 Babsk 

tel. (46) 865 00 00 
tel. kom. 606 959 571 (Maciej Rutowicz) 

biuro@roborotor.pl 

 
 
 

835-106-46-15 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Pałacowa 1, 96-200 Babsk 
Teren całego kraju 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 17.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 212RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

213RPS-03/2017 
AVATAR  

TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 
ul. Lubelska 72 

21-100 Lubartów 
tel. kom. 602 626 954 

 
 
 

714-204-73-68 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Lubelska 72, 21-100 Lubartów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 24.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 213RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

214 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

214RPS-03/2017 
AVIATION 

TECHNIK Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 69/2 

85-027 Bydgoszcz 

tel. (52) 522 35 49 
tel. kom. 881 918 914 

biuro@aviationtechnik.pl 

 
 
 

714-204-73-68 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. ul. Jagiellońska 69/2, 85-027 Bydgoszcz 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 24.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 214RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.08.2019; 214RPS-03/2017/1 (rozszerzenie o INS, aktualizacja adresu siedziby) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

215 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

215RPS-03/2017 
AVIATOR Usługi Lotnicze 

Ewa Brzujszczak 
ul. Cicha 14A/73 

96-100 Skierniewice 
tel. kom. 606 423 423 
arpolcysterny@wp.pl 

 
 
 

836-109-72-90 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Cicha 14A/73; 96-100 Skierniewice 
Lądowisko Nieborów 2 zlokalizowane w miejscowości Bobrowniki, gmina Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg jako całości 

Data wpisu do rejestru 27.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 215RPS-03/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  17.09.2019 - 215RPS-03/2017/1 (rozszerzenie o MM/TM(A)); 18.01.2021 - 215RPS-03/2017/2 (zmiana nazwy) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

216RPS-04/2017 WRZOS S.C. 
ul. Marcelego Nowotki 5 

95-054 Ksawerów 
tel. kom. 504 698 658 
piotr@pieszynski.pl 

 
 

726-257-74-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Marcelego Nowotki 5; 95-054 Ksawerów 

 
 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

PHG(S) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motolotni wodnych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 24.04.2017 r. 

Nr zaświadczenia 216RPS-04/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  13.07.2017 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0014/01/17 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

217RPS-05/2017 BZB UAS Sp. z o.o. 
ul. Wittiga 4/9 

51-628 Wrocław 

tel. (71) 750 31 70 
tel. kom. 500 420 825 

fax. (71) 750 31 55 
sales@bzbuas.com 

 
894-309-56-56 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Klecińska 125; 54-413 Wrocław 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 15.05.2017 r. 

Nr zaświadczenia 217RPS-05/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  22.01.2020 r. – 217RPS-05/2017/1 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

218RPS-05/2017 

Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów 
Bezzałogowych Statków Powietrznych  

Akademia Wojskowa  

ul. Dywizjonu 303/35 
08-521 Dęblin 

tel. (26) 151 96 44 
tel. kom. 786 966 314 

fax. (26) 151 96 44 
uav@wsosp.pl 

 

 

506-003-43-53 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Dywizjonu 303/35; 08-521 Dęblin 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 18.05.2017 r. 

Nr zaświadczenia 218RPS-05/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  09.10.2018 r. – 218RPS-05/2017/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

219RPS-06/2017 

Instytut  
Silników Spalinowych i Napędów 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, 
Politechnika Poznańska 

pl. M. Skłodowskiej Curie 5 
60-965 Poznań 

tel. (61) 665 22 07 
fax. (61) 665 22 04 

jedrzej.lukasiewicz@put.poznan.pl  
777-000-36-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 01.06.2017 r. 

Nr zaświadczenia 219RPS-06/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.09.2020 r. – 219RPS-06/2017/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:jedrzej.lukasiewicz@put.poznan.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 
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Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

220RPS-06/2017 
PHU REHMEL 

Andrzej Pawelec 
Wysoka105 

66-433 Lubiszyn 
tel. kom. 696 581 932 
info@motolotnia.eu 

 

 

599-103-49-70 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Wysoka 105, 66-433 Lubiszyn 

Rodzaje szkoleń 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 01.06.2017 r. 

Nr zaświadczenia 220RPS-06/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  20.02.2019 r. – 220RPS-06/2017/1 (wykreślenie PHG(S) i UAP(S)) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

221 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

221RPS-07/2017 
jakptak.pl 

Piotr Pieszyński 
ul. Pocztowa 15 

95-054 Ksawerów 
tel. kom. 504 698 658 
piotr@pieszynski.pl 

 

 

726-257-74-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Szadek-Osiny (5142N1900E); 
Teren całego kraju; 
95-054 Ksawerów, ul. Pocztowa 15 

Rodzaje szkoleń 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

PHG(S) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motolotni wodnych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 13.07.2017 r. 

Nr zaświadczenia 221RPS-07/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  08.03.2021 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.21.2021.ULC.1 

 
  

mailto:piotr@pieszynski.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

222 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

222RPS-07/2017 Aeroklub Nadwiślański 
Lisie Kąty 20 

86-302 Grudziądz  

tel. (56) 468 18 32/42 
tel. kom. 692 958 462 
techniczny@lisie.pl 

 

876-235-91-81 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Nadwiślański, Lotnisko Lisie Kąty, 86-302 Grudziądz  

Rodzaje szkoleń  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków 
powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg jako całości; 

− szkolenie na typ samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg jako całości. 

TM(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego śmigłowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg jako całości; 

− szkolenie na typ śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg jako całości. 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg jako całości; 

− szkolenie na typ wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg jako całości. 

TM(PHG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego motolotni jako całości 

Data wpisu do rejestru 19.07.2017 r.  

Nr zaświadczenia 222RPS-07/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

223 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

223RPS-07/2017 
Barbara Bernat 

Szkoła Latania Bernat 
Korczyn 21A 

26-067 Strawczyn 
tel. kom. 600 348 996 

biuro@polatajmy.com 

 

 

959-125-06-37 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Korczyn 21A; 26-067 Strawczyn 

Rodzaje szkoleń 

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 21.07.2017 r. 

Nr zaświadczenia 223RPS-07/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:biuro@polatajmy.com


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

224 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

224RPS-07/2017 Skydive Wrocław Sp. z o.o.  
ul. Kleczkowska 49a/77 

50-227 Wrocław 
tel. kom. 609 099 291 

wisnawso@wp.pl  

 

895-213-46-05 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 26.07.2017 r.  

Nr zaświadczenia 224RPS-07/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  04.09.2019 r. – 224RPS-07/2017/1 (zmiana siedziby) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:wisnawso@wp.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

225 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

225RPS-07/2017 
STILIOS 

Karol Szczęśniak 
os. Złotego Wieku 70/48 

31-618 Kraków 
tel. kom. 696 982 038 

Chris123@o2.pl  

 

678-285-66-80 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 31.07.2017 r.  

Nr zaświadczenia 225RPS-07/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  03.10.2018 r. – 225RPS-07/2017/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:Chris123@o2.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

226 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

226RPS-08/2017 
Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Katowicach 
ul. Krasińskiego 2 
40-952 Katowice 

tel. (32) 603 77 12; 
tel. kom. 697 818 632 

fax. (32) 603 77 61 
info@zdz.katowice.pl 

 
 
 

634-013-55-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Chryzantem; 41-700 Ruda Śląska  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 08.08.2017 r. 

Nr zaświadczenia 226RPS-08/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
\ 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

227 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

227RPS-08/2017 
EXTREME DREAM 

Sławomir Król  
ul. Umińskiego 28/16 

03-984 Warszawa 
tel. kom. 501 429 816 
slawek.krol@wp.pl  

 

737-174-86-24 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Umińskiego 28/16, 03-984 Warszawa 
W obrębie terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego MM z uprawnieniem dotyczącym spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 16.08.2017 r.  

Nr zaświadczenia 227RPS-08/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  11.12.2017 r. – 227RPS-08/2017/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:slawek.krol@wp.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

228 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

228RPS-09/2017 
INTS Polska 

Renata Kozieł 
ul. Wolności 522 A/2 

41-800 Zabrze 
tel. kom. 602 805 240 

info@intspolska.pl 

 
 

648-134-38-62 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Klubu Modelarskiego GWAREK w Rudzie Śląskiej, położonej przy ul. Bzów w Rudzie Śląskiej obejmując część 
działki nr 1254/213 obręb Ruda, k.m.8, rejestr G.2-100, KW 3961, sekcja 531-213-041, 032 użytek Bi o powierzchni 2400 
m2 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

Data wpisu do rejestru 07.09.2017 r. 

Nr zaświadczenia 228RPS-09/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

229 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

229RPS-09/2017 

Zakład P.U.H ELREMOT 
Ośrodek  

Szkolenia Zawodowego 

Skomielna Biała 685 
32-434 Skomielna Biała 

tel. (18) 268 79 95; 
tel. kom. 607 382 868 

fax. (18) 268 73 07 
elremot@poczta.fm 

 
 
 

735-000-65-38 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Działki położone w miejscowości Skomielna Biała: 4403/1, 4402, 282/4, 281/1, , 280/2, 280/3, 1232. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 08.09.2017 r. 

Nr zaświadczenia 229RPS-09/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

230 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

230RPS-09/2017 
Europejska Akademia Pilotów 

Dronów 
ul. Bobowa 5 

43-300 Bielsko Biała 
tel. kom. 500 455 610 

jakubgadziacki@yahoo.co.uk 

 
 

937-181-20-91 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Teren wokół Hali Widowiskowej BBOSiR w Bielsko-Białej 

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 08.09.2017 r. 

Nr zaświadczenia 230RPS-09/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

231 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

231RPS-09/2017 
AVIATION 

Artur Trendak 

ul. Warszawska 43 lok. 216 
05-820 Piastów 

adres do korespondencji: 
ul. Nowowiejska 26 A 

96-313 Jaktorów Kolonia 

tel. (46) 856 52 24; 
tel. kom. 609 092 356; 

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

 
 
 
 
 
 

521-186-15-75 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Okopowa 9; 96-314 Baranów 

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

Data wpisu do rejestru 14.09.2017 r.; 04.08.2021 r. 

Nr zaświadczenia 231RPS-09/2017; 231RPS-09/2017/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

232 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

232RPS-09/2017 
Michał Zawadzak 

ARDUMEDIA 
ul. Krakowska 7/21 

31-062 Kraków 
tel. kom. 784 102 406 

michal.zawadzak@gmail.com 

 
 

811-173-90-72 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Krakowska 7/21, 31-062 Kraków 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 20.09.2017 r. 

Nr zaświadczenia 232RPS-09/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

233 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

233RPS-09/2017 
ARGO.Aero Sp. z o.o. 

prowadząca podmiot szkolący  

ARGO.Aero Training Center 

Sobienie Szlacheckie 64 
08-443 Sobienie Jeziory 

tel. kom. 660 575 757; 
krzysztof.wronowski@argo.aero 

 
 
 
 

123-120-85-63 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

miejsca prowadzenia szkolenia   

Al. Katowicka 11, 05-830 Wolica; 
Lądowisko Walendów – loty VFR dzień; 
Lądowisko Góraszka – loty VFR dzień; 
Lądowisko Wilga – loty VFR dzień; 
EPSJ Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Jeziory  

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg jako całości 

Data wpisu do rejestru 27.09.2017 r. 

Nr zaświadczenia 233RPS-09/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.10.2017 r. – 233RPS-09/2017/1; 30.10.2017 r. – 233Rps-09/2017/2; 26.06.2019 r. – 233RPS-09/2017/3. 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   - 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

działalności szkoleniowej 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

234 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

234RPS-10/2017 
Centrum Szkolenia  

Winger  
ul. Żabińskiego 55c/8 

44-121 Gliwice 
tel. kom. 607 222 218 

dawid.bielecki@interia.pl 

 

969-131-51-29 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Żabińskiego 55c/8, 44-121 Gliwice 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 17.10.2017 r. 

Nr zaświadczenia 234RPS-10/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

235 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

235RPS-10/2017 
FLYTECH 

Maciej Rataj 
Lubięcin 90 

67-108 Lubięcin 
tel. kom.698 670 596 

flytech.maciek@gmail.com 

 

 

925-195-86-56 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lubięcin 90, 67-108 Lubięcin 

Rodzaje szkoleń 
PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 18.10.2017 r. 

Nr zaświadczenia 235RPS-10/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:flytech.maciek@gmail.com


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

236 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

236RPS-10/2017 
Mała Polska  

Flota Powietrzna Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 102 

44-190 Knurów 

tel. kom. 661 081 888; 
602 858 070 

biuro@malapolskaflota.pl 

 
 
 

969-161-41-97 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Bielsko-Bialski (EPBA), ul. Cieszyńska 321 

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 18.10.2017 r. 

Nr zaświadczenia 236RPS-10/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  11.04.2018 r. – 236RPS-10/2017/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

237 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

237RPS-11/2017 
COLLAGE LotyParalotnia.pl 

Przemysław Kamoń 
ul. Droga Słowackiego 16 

83-021 Rokitnica 
tel. kom. 515 562 675, 792 274 888 

kontakt@lotyparalotnia.pl 

 
593-207-76-76 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Borsk (EPBP) w Borsku gm. Karsin oraz terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

Data wpisu do rejestru 01.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 206RPS-02/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:kontakt@lotyparalotnia.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

238 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

238RPS-11/2017 
Dilectro Sp. z o.o.  

spółka komandytowa  
ul. Skoroszewska 11/106 

02-495 Warszawa 

tel. kom. 512 196 399 
rafal@dilectro.pl 
info@dilecteo.pl 

 

522-303-23-01 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Zajęcia teoretyczne: Aleja Jana Pawła II 80 lokal 2, 00-175 Warszawa; 
Zajęcia praktyczne: ul. Konwiktorska 6, 00-001 Warszawa, stadion Polonii Warszawa  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 28.11.2017 r. 

Nr zaświadczenia 238RPS-11/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  02.10.2018 r. – 238RPS-11/2017/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:rafal@dilectro.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

239 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

239RPS-12/2017 

Państwowe  
Gospodarstwo Leśne  

Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Rzepin  

ul. Puszczy Rzepińskiej 11 
69-110 Rzepin 

tel. kom. 693 334 423 
fax: (95) 759 62 05 

rzepin@szczecin.lasy.gov.pl  

 
 
 
 

598-000-49-07 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Leśna Baza Lotnicza Nadleśnictwa Rzepin, ul. Jaworki 2 (przy Drodze Wojewódzkiej 134), 69-110 Rzepin 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora.\ 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 18.12.2017 r. 

Nr zaświadczenia 239RPS-12/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  03.06.2019 r. - 239RPS-12/2017/1 (rozszerzenie o INS, zmiana danych rejestrowych) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:rzepin@szczecin.lasy.gov.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

240 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

240RPS-12/2017 UAVS Poland Sp. z o.o.  
ul. B. Samuela Lindego 14 

30-148 Kraków 

tel. kom. 881 708 609 
w.malysz@uavs.pl 
skrzysztof@uavs.pl 

 
 

677-234-23-47 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Rzepin 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 27.12.2017 r. 

Nr zaświadczenia 240RPS-12/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  16.11.2018 r. – 240RPS-12/2017/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

241 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

241RPS-12/2017 
BOREAS  

HORST TRAUNTSCHNIG  
ul. Sulejowska 16 

97-300 Piotrków Trybunalski  
tel. kom. 601 280 070 

horst.trauntschnig@gmail.com 

 

771-287-69-62 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Piotrków Trybunalski (EPPT) 
Świdnik (EPSW) 
Sieradz (EPSI) Chojne 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 19.12.2017 r. 

Nr zaświadczenia 241RPS-12/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

242 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

242RPS-01/2018 

DRON.edu.pl  
Ośrodek Szkoleni i Egzaminowania  

Pilotów Dronów  

ul. Portowa 16 
44-102 Gliwice 

tel. kom. 323 235 123; 
660-634 625; 530 921 921 

kontakt@dron.edu.pl 
przemyslaw.tomkow@gmail.com 

 
 
 

882-197-76-51 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Gliwicki, Lotnisko Gliwice oraz inne miejsca w Polsce  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 12.01.2018 r. 

Nr zaświadczenia 242RPS-01/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  
27.11.2018 - 242RPS-01/2018/01 (zmiana adresu); 05.08.2020 r. - 242RPS-01/2018/2 (zmiana adresu); 13.05.2021 r. – 242RPS-
01/2018/3 (rozszerzenie UACP); 05.05.2022 r. - 242RPS-01/2018/4 (ograniczenie UACP) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:kontakt@dron.edu.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

243 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

243RPS-01/2018 
aiRPAS Sp. z o. o.  
Academy Sp. k. 

ul. Słomiana 13 
61-625 Poznań 

tel. kom. 786 933 050 
info@airpasgroup.com 

 

972-126-54-27 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Słomiana 13, 61-625 Poznań 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 30.01.2018 r. 

Nr zaświadczenia 243RPS-01/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

244 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

244RPS-01/2018 Szkolenia Prestige Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 12/4 

62-510 Konin 
tel. kom. 518 828 500 

biuro@szkolenia-prestige.eu 

 

665-300-79-44 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Kolejowa 12/4, 62-510 Konin 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 30.01.2018 r. 

Nr zaświadczenia 244RPS-01/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  04.04.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LBSP-2/4313-0011/01/19 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

245 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

245RPS-02/2018 
Aeroklub Rybnickiego 
Okręgu Węglowego  

ul. Żorska 332 
44-200 Rybnik 

tel./fax. (32) 421 81 89 
tel. kom. 530 565 201; 

535 993 008 
biuro@aeroklub.rybnik.pl 

 
 

642-040-05-77 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko w Rybniku Gotartowicach EPRG, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 06.02.2018 r. 

Nr zaświadczenia 245RPS-02/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

246 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

246RPS-03/2018 

 

FLY4FUN 
Sławomir Sieńczuk 

ul. Mieszka I, 3 m 33 
15-054 Białystok 

tel. kom. 605 077 580 
flytandemy@gmail.com 

 
 

966-053-46-69 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP oraz Lotnisko Grądy (EPGY) 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 26.03.2018 r.  

Nr zaświadczenia 246RPS-03/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

247 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

247RPS-03/2018 

 

IDSA-TRANS 
Ireneusz Janik 

ul. Strzelców Bytomskich 99 
46-081 Dobrzeń Wielki 

tel. kom. 602 333 268 
stacjadobrzen@op.pl 

 
 

751-109-58-38 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego, Polska Nowa Wieś – Lotnisko, 46-070 Komprachcice 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

TM(PG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego paralotni jako całości TM(PG) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 29.03.2018 r.  

Nr zaświadczenia 247RPS-03/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.03.2020 - 247RPS-03/2018/01 (rozszerzenie TM(PG))) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

248 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

248RPS-04/2018 
DAP-MED-PROJECT 

Dominika Pulikowska 

ul. Królewny Śnieżki 4 
60-193 Poznań 

tel. (61) 843 20 96; 
tel. kom. 512 169 008 
dominika@e-dap.pl 

 
 

778 131 00 57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 04.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 248RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

249 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

249RPS-04/2018 

 

POZ-GAJA s.c. 
Bożena Siekierska i 

Marta Stoińska 

ul. Garaszewo 44 
61-323 Poznań  

tel. (61) 833 22 08; 
tel. kom. 608 575 731 
paragliding@onet.eu 

 
 
 
 

782-241-98-98 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Garaszewo 44, 61-323 Poznań 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 05.04.2018 r.  

Nr zaświadczenia 249RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

250 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

250RPS-04/2018 
 

Skydream Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 15a 

43-500 Czechowice-Dziedzice 

tel. (32) 411 01 53; 
tel. kom. 691 953 566 
biuro@skydream.pl 

 
 

652-172-24-43 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA) 
W obrębie terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Szkolenia specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP(L) w zakresie wykonywania lotów: 
- w nocy w warunkach VFR; 
- w przestrzeni kontrolowanej (CVFR). 

TM(A) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM  
z uprawnieniem dotyczącym samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, jako całości 

Data wpisu do rejestru 05.04.2018 r.  

Nr zaświadczenia 250RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  
18.11.2021 r. - 250RPS-04/2018/1 (rozszerzenie o szkolenia specjalistyczne); 14.04.2022 r. – 250RPS-04/2018/2 
(rozszerzenie o MM/TM(A)) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

251 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

251RPS-04/2018 FOTORAPORTY Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 2 

02-460 Warszawa 

tel. (22) 391 52 42; 
tel. kom. 600 159 143 

szkolenia@fotoraporty.pl 

 
 

123-128-44-81 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Solec 28d, 05-532 Solec 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 11.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 251RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  30.06.2020 r.; LBSP-2.422.14.2020.ULC.1 (na wniosek wnioskodawcy) 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

252 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

252RPS-04/2018 ASP Sp. z o.o. 
ul. Poetów 10H/2 
03-147 Warszawa 

tel. kom. 737 489 579 
info@aspoland.pl 

m.roguski@aspoland.com 

 
 

524-277-43-40 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Teren bezpośrednio przy siedzibie podmiotu 
Teren „Lądowisko modelarskie” ul. Stanisława Chudoby 25, Warszawa 
Teren „Lądowisko modelarskie” w pobliżu skrzyżowania ulic Mechoffera i ul. Ślepej 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 11.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 252RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:info@aspoland.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

253 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

253RPS-04/2018 SKYX Sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 70 

33-113 Zbylitowska Góra 
tel. kom. 500 144 774 

Tomasz@skyx.pl 

 

993-066-02-50 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Zgłobice k. Tarnowa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 12.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 253RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

254 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

254RPS-04/2018 Aeroklub Bydgoski 
ul. Biedaszkowo 28D 

85-157 Bydgoszcz 

tel. (52) 373 26 68; 
fax. (52) 345 97 76; 

tel. kom. 517 867 214 
andrzejmatczak@aeroklubbydgoski.com 

 
 
 

953-101-11-65 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPBY 

Rodzaje szkoleń  
PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

Data wpisu do rejestru 13.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 254RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

255 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

255RPS-04/2015 REDWINGS Sp. z o.o. 
ul. Ojcowska 55 

32-043 Cianowice 
tel. kom. 501 874 688 

kontakt@redwings.com.pl 

 

513-025-33-63 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Ojcowska 55, 32-043 Cianowice 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 18.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 255RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

256 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

256RPS-04/2018 

 

AnnCompany 
Anna Lis 

ul. Powstańców 34a/25 
31-422 Kraków 

tel. kom. 790 492 972 
anna_lis@wp.pl 

 
 

945-197-92-32 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Albańska 14/2, 30-662 Kraków 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 23.04.2018 r.  

Nr zaświadczenia 256RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

257 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

257RPS-04/2018 

 

Fly2Live 
Andrzej Walczak 

ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno 

tel. kom. 606 963 233 
Andrzej@fly2live.pl 

 

929-108-26-15 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP, EPLS, 64-100 Leszno, ul. Szybowników 28 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 23.04.2018 r.  

Nr zaświadczenia 257RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

258 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

258RPS-04/2018 

Wyższa Szkoła Stosunków 
Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej w Chełmie 

ul. Hrubieszowska 102 
22-100 Chełm  

tel. (82) 560 40 50; 
tel. kom. 501 868 599 
poczta@wssmiks.pl 

 
 
 
 

563-218-45-40 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 25.04.2018 r. 

Nr zaświadczenia 258RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

259 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

259RPS-05/2018 
Flyargo Sp. z o.o. 

prowadząca podmiot szkolący  

Flyargo Flight Academy 

Al. Katowicka 11 
05-830 Wolica  

tel. kom.  735 200 335; 
david@flyargo.aero 

 
 
 
 

534-257-96-26 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Walendów – loty VFR dzień; 
Lądowisko Góraszka – loty VFR dzień; 
Lądowisko Wilga – loty VFR dzień.  

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg jako całości 

Data wpisu do rejestru 08.05.2018 r. 

Nr zaświadczenia 259RPS-05/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  
 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

260 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

260RPS-05/2018 
 

LOT G7 Szkoła Spadochronowa 
ul. M. Anielewicza 28/16 

01-052 Warszawa 
tel. kom. 501 279 668 
ikierska@gmail.com 

527-257-28-65 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

W obrębie całego terytorium RP; 
JW. 2305 ul. Marsa 80, 04-470 Warszawa; 
Spadochroniarnia AW, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa 

Rodzaje szkoleń 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

 
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego spadochronu jako całości TM(P) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 23.04.2018 r.  

Nr zaświadczenia 256RPS-04/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  30.07.2018 r. – 260RPS-05/2018/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

261 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

261RPS-06/2018 Politechnika Śląska 
ul. Akademicka 2A 

44-100 Gliwice 

tel. (32) 603 41 40; 
tel. kom. 696 462 971 

jaroslaw.kozuba@polsl.pl 

 
 

631-020-07-36 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Śląski w Katowicach, Lotnisko Muchowiec, 40-271 Katowice 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 18.06.2018 r. 

Nr zaświadczenia 261RPS-06/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

262 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

262RPS-07/2018 

 

Grupa Perun Sp. z o.o. 
prowadząca podmiot szkolący  

1 Szkoła Bojowego  
Spadochroniarstwa  

ul. Konstytucji 61 
41-905 Bytom 

tel. kom. 697 628 618 
tomek@grupaperun.com 

 
 
 

626-302-86-77 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 03.07.2018 r.  

Nr zaświadczenia 262RPS-07/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

263 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

263RPS-07/2018 
CamFly  

Rafał Wolak 
ul. Władysława Trylińskiego 14 

10-683 Olsztyn 
tel. kom. 505 848 167 

kontakt@camfly.com.pl 

 
 

582-157-35-87 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 24.07.2018 r. 

Nr zaświadczenia 263RPS-07/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.03.2019 r. – 263RPS-07/2018/1 (rozszerzenie INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

264 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

264RPS-07/2018 NAVIGATE Sp. z o. o. 
ul. Wadowicka 8A 

30-415 Kraków 

tel. (12) 200 22 28 wew. 105; 
fax. (12) 200 22 32; 

tel. kom. 506 640 526 

biuro@navigate.pl 

 
 

 

679-310-91-71 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 25.07.2018 r. 

Nr zaświadczenia 264RPS-07/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

265 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

265RPS-07/2018 
Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
ul. Dewajtis 5 

01-815 Warszawa 
tel. (22) 380 96 96 
cti@uksw.edu.pl 

 
 

525-001-59-46 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 25.07.2018 r. 

Nr zaświadczenia 265RPS-07/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

266 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

266RPS-08/2018 
PR PROMOTION 

Ilona Knapik 
ul. Dickensa 26/18 
02-382 Warszawa 

tel. kom. 692 469 405 

knapik.ilona@gmail.com 

 
 

916-128-50-30 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowiska Brzeska Wola k. Białobrzegów; 
Lądowiska Dylew k. Mogielnicy 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 02.08.2018 r. 

Nr zaświadczenia 266RPS-08/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

267 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

267RPS-09/2018 

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr 
„DENAR” 

Dorota Wierzgała 

ul. Klonowa 8 
86-065 Łochowo 

tel. (52) 381 93 14 
tel. kom. 506 406 366; 509 633 353 

denar@denar.edu.pl 

 

 
 

544-144-46-10 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 10.09.2018 r. 

Nr zaświadczenia 267RPS-09/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

268 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

268RPS-09/2018 
DRONE4TECH.PL 
Mariusz Drążyk  

ul. Gen. W. Urbanowicza 35/60 
01-476 Warszawa 

tel. kom. 690 539 187 

biuro@drone4tech.pl 

 
 

755-183-87-60 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Teren całego kraju 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

 INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 18.09.2018 r. 

Nr zaświadczenia 268RPS-09/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  07.03.2019 r. -  268RPS-09/2018/1 (rozszerzenie o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

269 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

269RPS-10/2018 
Centrum Ratownictwa  
i Lotnictwa Sp. z o.o. 

Osiedle Kaszubskie 7/6 
84-250 Gniewino  

tel. kom. 600 216 109 

centrumratownictwailotnictwa@gmail.com 

 

588-194-23-18 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Osiedle Kaszubskie 7/6, 84-250 Gniewino 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 02.10.2018 r. 

Nr zaświadczenia 269RPS-10/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  18.02.2020r. - 269RPS-10/2018/1 (zmiana nazwy) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

270 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

270RPS-09/2018 
SZKOŁA PILOTAŻU 
Jarosław Ruszczak  

Biesal 69 
11-036 Gietrzwałd 

tel. kom. 520 770 978 

ru.jarek@wp.pl 

 
 

739-110-88-56 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Olsztyn Dajtki (EPOD) 
ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn 

Rodzaje szkoleń  PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

Data wpisu do rejestru 26.09.2018 r. 

Nr zaświadczenia 270RPS-09/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

271 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

271RPS-10/2018 Sebastian Banaszek Group 
ul. Jarocka 64/2 
10-699 Olsztyn 

tel. kom. 662 131 368 

sebastian.banaszek@banaszekgroup.pl 

 

739-253-40-64 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Jarocka 64/2, 10-699 Olsztyn 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 26.10.2018 r. 

Nr zaświadczenia 271RPS-10/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

272 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

272RPS-10/2018 Pelixar S.A. 
Aleja Zwycięstwa 96/98 

81-451 Gdynia 
tel. kom. 501 120 906 

pelixar.group@gmail.com 

 

586-233-61-14 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 29.10.2018 r. 

Nr zaświadczenia 272RPS-10/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

273 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

273RPS-10/2018 

 

Szkoła Lotnicza 
HMS AVIATION 
Tadeusz Kubal  

ul. Lotników 20 b 
38-400 Krosno 

tel. kom. 604 575 228; 
aerohms@gmail.com 

 

 

684-103-00-14 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Krosno, ul. Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 29.10.2018 r.  

Nr zaświadczenia 273RPS-10/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

274 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

274RPS-12/2018 
STRIBO 

Andrzej Bury 
Wola Mielecka 577 B 

39-300 Mielec 
tel. kom. 601 757 755 

andrzej@stribo.pl 

 
 

817-170-49-24 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Wola Mielecka 577 B, 39-300 Mielec 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 13.12.2018 r. 

Nr zaświadczenia 274RPS-12/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

275 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

275RPS-12/2018 

 

Flying Felix 
Krystian Felix   

ul. Długa 14 
47-110 Kolonowskie 

tel. kom. 514 067 675 
kontakt@foto-loty.pl 

 
 

756-194-65-11 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Kamień Śląski koła Opola   

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Szkolenie specjalistyczne na UACP w zakresie: 
– lotów w nocy w warunkach VFR; 
– lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR); 
– holowania szybowców; 
– holowania banerów; 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego; 
– lotów grupowych; 
– lotów połączonych z zrzutem skoczków spadochronowych. 

Data wpisu do rejestru 13.12.2018 r.  

Nr zaświadczenia 275RPS-12/2018 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

276 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

276RPS-01/2019 
Motolotnie Mazury  

Dominik Kaźmierczak  
ul. Słoneczna 36 
11-500 Giżycko  

tel. kom. 604 980 011 

dominik@mazury.info.pl 

 
 

845-179-94-81 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn  

Rodzaje szkoleń  PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

Data wpisu do rejestru 16.01.2019 r. 

Nr zaświadczenia 276RPS-01/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

277 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

277RPS-01/2019 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Spadochroniarzy  

Feniks 

ul. Tadeusza Rejtana 45 lok.8 
64-100 Leszno  

tel. kom. 603 301 198; 727 687 240 
lssfeniks.zarzad@gmail.com 

b.miara@wp.pl 

 
 

697-229-35-47  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Leszno-Strzyżewice (EPLS),  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 21.01.2019 r. 

Nr zaświadczenia 277RPS-01/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

278 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

278RPS-01/2019 
 

Mariusz Taran-Tandsnow  
ul. Pękowicka 37A/19 

31-262 Kraków 
tel. kom. 500 042 268 

kontakt@tandsnow.com 

 
 

817-186-87-03 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Pękowicka 37A/19, 31-262 Kraków 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 22.01.2019 r.  

Nr zaświadczenia 278RPS-01/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

279 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

279RPS-01/2019 
 

Stowarzyszenie Dedalus  
ul. Szybowników 28 

64-100 Leszno  
tel. kom. 602 723 626 

stowarzyszeniededalus@gmail.com 

 
 

697-235-13-97 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko w Lesznie, ul. Szybowników 28 i inne spełniające warunki na terenie RP. 

 
Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 25.01.2019 r.  

Nr zaświadczenia 279RPS-01/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

280 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

280RPS-02/2019 
4aviation Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa 
ul. Wielicka 28 
30-552 Kraków 

tel. kom. 519 400 611 
grzegorz.wysocki@4aviation.co 

 

677-243-59-65 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Wincentów 2 – prywatne lądowisko – stałe miejsce bazowania (współrzędne N515625 E0210853); inne lotniska i lądowiska, z 
którymi podmiot posiada indywidualne uzgodnienia  

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

Data wpisu do rejestru 08.02.2019 r. 

Nr zaświadczenia 280RPS-02/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  12.12.2019 r – 280RPS-02/2019/1 (zmiana adresu); 18.11.2021 r – 280RPS-02/2019/2 (zmiana nazwy oraz adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

281 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

281RPS-02/2019 

Placówka Kształcenia Ustawicznego  
„Logos”  

Centrum Edukacyjne 

ul. Wyszyńskiego 6/44 
18-400 Łomża 

tel. kom. 692-128-573; 517-171-162 

jan.romanczuk@gmail.com 

 
 

 

821-238-46-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Wyszyńskiego 6/44, 18-400 Łomża 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 27.02.2019 r. 

Nr zaświadczenia 281RPS-02/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

282 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

282RPS-03/2019 
Scan Drone  

Karolina Rutowicz 
Malina 32 

99-300 Kutno 
tel. kom. 606-959-571 
info@scanedrone.pl 

 
 

949-194-30-68 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Gajcego 13/6, 92-610 Łódź 
(szkolenia docelowo będą prowadzone na terenie całego kraju) 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 14.03.2019 r. 

Nr zaświadczenia 282RPS-03/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

283 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

283RPS-03/2019 

 

Biuro Operacji 
Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji 

ul. Włochowska 25/33 bud. 7C 
02-336 Warszawa 

tel. (22) 601 80 01; 
fax. (22) 601 80 72; 

tel. kom. 509 974 170 
boa@policja.gov.pl; 

krzysztof.zarebski@policja.gov.pl 

 
 
 

521-317-27-62 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

W ramach prowadzonej współpracy skoki będą się odbywać głównie na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego w 
Chrcynnie oraz Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn-Dajtki. Z uwagi na specyficzne potrzeby Biura Operacji 
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji przewiduje się szkolenie na całym terytorium RP. 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 13.03.2019 r.  

Nr zaświadczenia 283RPS-03/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:boa@policja.gov.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

284 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

284RPS-03/2019 
MARKS FILM FOTO VIDEO  

Marek Teresa Meckier 
ul. Czarnieckiego 6/1 

22-100 Chełm 

tel. (82)570 69 83 
tel. kom. 503 772 719 

marek.meckier@gmail.com 
kontakt@marksfilm.info 

 
 
 

563-119-23-94 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Akademicki Port Lotniczy; 
Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm  
lub Śląska 1/3, 22-100 Chełm  
lub Czarnieckiego 6/1, 22-100 Chełm 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 22.03.2019 r. 

Nr zaświadczenia 284RPS-03/2019  

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

285 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

285RPS-04/2019 
Szkoła Latania UAV  

Jarosław Poźniak 
ul. Dąbrowskiego 25  

48-200 Prudnik 
tel. kom. 607 637 862 

j.pozniak@szkolalataniauav.pl 

 

755-124-08-50 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Dąbrowskiego 25, 48-200 Prudnik 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 01.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 285RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 
 

286 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

286RPS-04/2019 
LOTNIK TRAINING D.O. 

Sp. z o.o. Sp. K. 
Nikutowo 12 

11-700 Mrągowo 
tel. kom. 505 370 827 

fanaticdariusz@o2.pl 

 

742-226-57-01 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Kętrzyn-Wilamowo (EPKE) 11-400 Kętrzyn 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg jako całości 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg jako całości 

TM(PHG) - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego motolotni jako całości 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 03.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 286RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.04.2019 r. – 286RPS-04/2019/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

287 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

287RPS-04/2019 

Uniwersytet  
Technologiczno-Przyrodniczy 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
w Bydgoszczy 

Al. Profesora Sylwestra 
Kaliskiego 7 85-796 

Bydgoszcz 

tel. (52) 374 94 44; 
fax. (52) 374 93 27; 

tel. kom. 880 225 675 
rektor@utp.edu.pl 

damian.ledzinski@utp.edu.pl 

 
 
 
 
 

554-031-31-07 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aleja Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 11.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 287RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

288 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

288RPS-04/2019 Artur Aleszczyk 
ul. Ogrodniczki 6/25 

15-763 Białystok 
tel. kom. 795-577-888 

artur.aleszczyk@gmail.com  

 

542-268-61-98 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Ogrodniczki 6/25, 15-763 Białystok 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 15.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 288RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:artur.aleszczyk@gmail.com


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

289 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

289RPS-04/2019 Dron House S.A. 
ul. Jana Pawła II 12 
00-124 Warszawa 

tel. kom. 884-330-477 
kontakt@dronhouse.pl  

 

527-274-54-78 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 19.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 289RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:kontakt@dronhouse.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

290 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

290RPS-04/2019 
Sky-Life 

Konrad Ziębakowski 
ul. Ostrowiecka 6/37 

26-600 Radom 
tel. kom. 503 636 552 

biuro@sky-life.pl 

 
 

948-236-50-92 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Radomski, Lotnisko Radom-Piastów, Piastów 25, 26-660 Jedlińsk  

Rodzaje szkoleń  PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

Data wpisu do rejestru 18.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 290RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

291 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

291RPS-04/2019 
W. Dudek 

ALTI s.c. z T. Dudek  
ul. Isepnicka 29 

34-312 Międzybrodzie Żywieckie 
tel. kom. 501 526 588 
trzynasty22@wp.pl 

 
 

553-255-97-10 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 29.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 291RPS-04/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

292 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

292RPS-05/2019 ATO GROUP Sp. z o.o. 
ul. Prosta 69 

00-838 Warszawa 
tel. kom. 576 546 646 

kontakt@akademia-uavo.pl 

 

527-284-58-14 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 08.05.2019 r. 

Nr zaświadczenia 292RPS-05/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  10.09.2019r. 292RPS-05/2019/1 (rozszerzenie o BVLOS, aktualizacja danych kontaktowych) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

293 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

293RPS-05/2019 
P.U.H. „LIDAS”  

Damian Soczewka 
ul. Strzelca 14 

11-034 Tomaszkowo 
tel. kom. 601 671 289 
d.soczewka@lidas.pl 

 

739-102-82-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Warmińsko- Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn 
P.U.H „LIDAS” – Damian Soczewka, ul. Strzelca 14, 11-034 Tomaszkowo 
Szkolenia wyjazdowe oraz loty w innym terenie 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 14.05.2019 r. 

Nr zaświadczenia 293RPS-05/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

294 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

294RPS-05/2019 

 

SKY WIT 
Paulina Wyrwińska 

ul. Przybyszewskiego 81 
88-160 Janikowo 

tel. kom. 501 229 893 
sky-wit@wp.pl 

 

556-164-04-26 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Inowrocławski, ul. Toruńska 160, 88-100 Inowrocław; 
Aeroklub Słupski, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 24.05.2019 r.  

Nr zaświadczenia 294RPS-05/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

295 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

295RPS-05/2019 

 

Skydive System 
Marcin Hyjek 

Chorzelów 617 
39-331 Chorzelów 

tel. kom. 660 770 641 
hyjek.marin@gmail.com 

 

817-167-00-94 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPML Mielec 
EPRJ Rzeszów 
EPPT Piotrków Trybunalski 
Strzelce Małe - Szczurowa 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 24.05.2019 r.  

Nr zaświadczenia 295RPS-05/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:hyjek.marin@gmail.com


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

296 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

296RPS-07/2019 
FlyFilms.pl  

Paweł Kawęczyński 
ul. Grzybowa 61/2  
05-500 Józefosław 

tel. kom. 500 590 532 
Pawel@flyfilms.pl 

 

521-296-25-16 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Tereny zlokalizowane przy ul. Prawdziwka, Konstancin-Jeziorna oraz przy ul. Pałacowej w Wilanowie 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

Data wpisu do rejestru 01.07.2019 r. 

Nr zaświadczenia 296RPS-07/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

297 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

297RPS-07/2019 
Grzegorz Kucharzyk 

Aviocity 
ul. Waryńskiego 4/6 

47-223 Kędzierzyn- Koźle 
tel. kom. 514 916 927 
kontakt@aviocity.pl 

 

749-209-95-73 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7,47-223 Kędzierzyn-Koźle 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

Data wpisu do rejestru 22.07.2019 r. 

Nr zaświadczenia 297RPS-07/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

298 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

298RPS-07/2019 
Szkoła Paralotniowa 

Zyg-Zak  
ul. Bohaterów Warszawy 10/2 

11-200 Bartoszyce 
tel. kom. 784 460 434 

nanek007@wp.pl 

 
 

743-121-70-15 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, 11-400 Kętrzyn 
Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 10/2  

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 22.04.2019 r. 

Nr zaświadczenia 298RPS-07/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

299 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

299RPS-08/2019 
FLY JACK  

Jacek Turek 
ul. Piecowska 54c 
44-280 Rydułtowy 

tel. kom. 509 449 628 
kontakt.flyjack@gmail.com 

 

647-257-56-33 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie teoretyczne: ul. Rynek 6, 44-300 Wodzisław Śląski; 
Szkolenie praktyczne: Boisko treningowe piłki nożnej przy stadionie miejskim KS Naprzód ul. Generała Józefa Bema 126c, 44-280 
Rydułtowy 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 08.08.2019 r. 

Nr zaświadczenia 299RPS-08/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

300 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

300RPS-08/2019 
Drukfactory  

Marcin Małysz 
ul. Spółdzielcza 7 

43-436 Górki Wielkie 

tel. (33) 853 91 11 
tel. kom. 508 831 110 

w.malysz@drukfactory.pl 

 

548-132-95-77 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Spółdzielcza 7, 43-436 Górki Wielkie 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 19.08.2019 r. 

Nr zaświadczenia 300RPS-08/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

301 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

301RPS-09/2019 

 

ZPUH MAXBUT 
Grzegorz Hornik 

ul. Marii Konopnickiej 4 
34-120 Andrychów 

tel. kom. 513 086 022 
hor136@wp.pl 

 
 

551-000-29-28 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Zator, ul. Wadowicka 6, 34-122 Gierażtowiczki   

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 02.09.2019 r.  

Nr zaświadczenia 301RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

302 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

302RPS-09/2019 
BOFH 

Krzysztof Maciejczuk  
ul. Elizy Orzeszkowej 32/112 

15-084 Białystok 
tel. kom. 603 982 093 

ulc@wingsup.pl 

 
 

542-254-64-51 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Z uwagi na specyfikę szkoleń tj. szkolenie stacjonarne, wyjazdowe, e-learningowe miejsce będzie każdorazowo dopasowywane do 
danego szkolenia. Siedziba biura szkoły: ul. Elizy Orzeszkowej 32/112, 15-084 Białystok. 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 02.09.2019 r. 

Nr zaświadczenia 302RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

303 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

303RPS-09/2019 IRON SKY Sp. z o.o. Sp. k 
ul. Bohaterów Bukowskich 4 

64-320 Buk 
tel. kom. 519 410 610; 663-944-151 

biuro@ironsky.pl 

 

777-335-03-90 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenia są prowadzone na terenie całego kraju.  
Główna siedziba znajduje się: ul. Bohaterów Bukowskich 4, 64-320 Buk 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 02.09.2019 r. 

Nr zaświadczenia 303RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

304 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

304RPS-09/2019 
 

Mieczysław Szurgot 
ul. Bursztynowa 12 

62-600 Koło 
tel. kom. 502 646 266 
szurgot@kjs.com.pl 

 

666-100-09-51 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Powiercie gm. Koło oraz lotniska i lądowiska na terytorium RP   

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 12.09.2019 r.  

Nr zaświadczenia 304RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

305 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

305RPS-09/2019 
Akademia Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia  

tel. (26) 126 25 14 
fax. (26) 126 29 63 

tel. kom. 502 687 393 
sekretariat.rektora@amw.gdynia.pl 

s.swierczynski@amw.gdynia.pl 

 
 
 
 
 

586-010-46-93 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia lub Chwarzno-Wiczlino, 81-000 Gdynia 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 17.09.2019 r. 

Nr zaświadczenia 305RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

306 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

306RPS-09/2019 Robo Fly 3D 
ul. św. Maksymiliana Kolbe 7 

59-220 Legnica 
tel. kom. 501 512 060 

jerkol@poczta.fm  

 

694-148-00-76 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. św. Maksymiliana Kolbe 7, 59-220 Legnica 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 18.09.2019 r. 

Nr zaświadczenia 306RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

307 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

307RPS-09/2019 

 

Ośrodek Spadochronowy 
SKAJDAJWERNIA 

Piotr Huss  

ul. Wieniawskiego 6/15 
42-700 Lubliniec 

tel. kom. 600 025 338 
hussman@poczta.fm 

 
 
 

575-150-09-06 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 19.09.2019 r.  

Nr zaświadczenia 307RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

308 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

308RPS-09/2019 

Lotom Dronem  
Śląski Ośrodek Szkoleniowy  

Łukasz Maliszewski 

ul. Prosta 8C/1 
41-506 Chorzów 

tel. kom. 795 823 203 
l.maliszewski@hotmail.com 

 
 
 
 

627-268-60-32 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Sienkiewicza 1/1, 41-506 Chorzów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 30.09.2019 r. 

Nr zaświadczenia 308RPS-09/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

309 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

309RPS-10/2019 
Drone Operator 

Radosław Wasiluk 
Sławacinek Nowy 15A 
21-500 Biała Podlaska 

tel. kom. 727 911 370 
wasilukr@gmail.com 

 
 

537-263-99-13 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Sławacinek Nowy 15A, 21-500 Biała Podlaska; 
Szkolenia wyjazdowe- cała Polska 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 08.10.2019 r. 

Nr zaświadczenia 309RPS-10/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

310 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

310RPS-10/2019 
Jamag Sp. z o.o. 

prowadząca podmiot szkolący 

Europejska Akademia Pilotów Dronów 

ul. Bobowa 5 
43-300 Bielsko-Biała 

tel. kom. 500 455 610 
jakubgadziacki@gmail.com 

 

 
 

937-272-37-39 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Teren hali pod Dębowcem/ Hala BBOSIR, 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 09.10.2019 r. 

Nr zaświadczenia 310RPS-10/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

311 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

311RPS-10/2019 Aerotechnika Sp. z o.o. 
ul. Wawrzyniaka 41 

53-022 Wrocław 
tel. kom. 792 874 856 

aerotechnika@uriuk.com 

 
 

899-275-35-27 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Wrocław-Szymanów (EPWS) 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 16.10.2019 r. 

Nr zaświadczenia 311RPS-10/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

312 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

312RPS-11/2019 Tornado UAV S.C. 
ul. Farysa 29B 

01-971 Warszawa 

tel. kom. 695 855 271; 
tel. (22) 182 44 44 

hello@tornado-uav.com 

 

118-220-18-44 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko ul. Pałacowa, Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 15.11.2019 r. 

Nr zaświadczenia 312RPS-11/2019 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.01.2020 r. – 312RPS-11/2019/1 (rozszerzenie BVLOS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

313 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

313RPS-02/2020 

 

Ośrodek Szkolenia Lotniczego  
KOMPOL 

Tomasz Królikowski 

ul. Malawskiego 1/134 
02-641 Warszawa 

tel. kom. 603 206 979 
kompoltomek@gmail.com 

 
 
 
 
 

757-101-34-59 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Chrcynno, 05-190 Nasielsk  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 12.02.2020 r.  

Nr zaświadczenia 313RPS-02/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

314 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

314RPS-03/2020 

Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o. 
prowadząca podmiot szkolący   

Europejskie Centrum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne 

Pilotów Bezzałogowych Statków 
Powietrznych 

Al. Jana Pawła II 25 
00-867 Warszawa 

tel. kom. 606 920 680 
d.skoratko@we.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
 

527-284-69-14 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Ostrowski – Lotnisko Michałków,63-400 Ostrów Wielkopolski, skr. pocztowa 126 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 05.03.2020 r. 

Nr zaświadczenia 314RPS-03/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  02.06.2020 r. – 314RPS-03/2020/1 (zmiana danych rejestrowych) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

315 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

315RPS-02/2020 

 

Państwowa Uczelnia  
im. Stefana Batorego 

ul. Batorego 64C 
96-100 Skierniewice 

tel. (46) 834 40 00 
fax: (46) 834 40 07 

tel. kom. 667 653 004 
rektorat@pusb.pl 

 
 
 
 
 

836-177-07-23 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Bobrowniki  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków 
powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg jako całości 

Data wpisu do rejestru 21.02.2020 r.  

Nr zaświadczenia 315RPS-02/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

316 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

316RPS-02/2020 

 

Szkoła Latania 
FLY FOR FUN 

ul. Niekłańska 35 lok. 1 
03-924 Warszawa 

tel. kom. 722 148 136 
kontakt@skyranger.pl 

 
 
 

556-183-40-01 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Inowrocław (EPIN), ul. Toruńska 160, 88-100 Inowrocław; 
Lądowisko Góraszka (EPGO), 05-462 Wiązowna; 
Lądowisko Kołbiel-Skorupy w miejscowości Skorupy, 05-340 Kołbiel  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T. 

Data wpisu do rejestru 21.02.2020 r.  

Nr zaświadczenia 316RPS-02/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

317 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

317RPS-03/2020 
Europejskie Centrum Edukacji  

i Biznesu Sp. z o.o. 
Al. Rzeczypospolitej 4C lok. 172 

80-369 Gdańsk 
tel. kom. 530 990 732 
biuro@eceib.edu.pl 

 

584-278-93-44 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie teoretyczne: ul. Leona Droszyńskiego 15A/8, 80-381 Gdańsk 
Szkolenie praktyczne: al. Rzeczypospolitej 4C/172, 80-369 Gdańsk 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 05.03.2020 r. 

Nr zaświadczenia 317RPS-03/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

318 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

318RPS-04/2020 

Ośrodek Finansowo-Szkoleniowy 
"KREZUS"  

Henryk Czerhoniak 

pl. Króla Bolesława Chrobrego 25A 
57-300 Kłodzko 

tel. kom. 603 116 161 
nr. faksu: (74) 814 11 60 

biuro@ofs-krezus.pl 

 
 

881-102-84-56 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
plac Króla Bolesława Chrobrego 25A, 57-300 Kłodzko 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 25.03.2020 r. 

Nr zaświadczenia 318RPS-03/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

319 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

319RPS-04/2020 

 

Ośrodek Szkolenia Lotniczego 
CHARY 

Ryszard Charytonowicz 

83-407 Gostomie – gm. 
Kościerzyna 

tel. kom. 731 270 593 
charytonowiczryszard@gmail.com 

 
 
 
 
 

851-246-52-03 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Korne 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UACP w zakresie: 
– holowania szybowców. 

Data wpisu do rejestru 02.04.2020 r.  

Nr zaświadczenia 319RPS-04/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 
 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

320 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

320RPS-04/2020 
 

PRONAR Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 101A  

17-210 Narew 
tel. kom. 856 827 254 

sekretariat@pronar.pl 

 
 
 

543-020-09-39 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko EPHN, 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UACP w zakresie: 
– loty w przestrzeni kontrolowanej; 
– loty VFR noc; 
– loty połączone z wywożeniem skoczków;  
– holowania szybowców; 
– holowanie banerów; 
– loty grupowe; 
– loty na nowym typie. 

Data wpisu do rejestru 16.04.2020 r.  

Nr zaświadczenia 320RPS-04/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

321 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

321RPS-04/2020 
 

STW Sp. z o.o. 
ul. Repkowska 53 

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. (25) 781 62 39 
tel. kom. 509 640 304; 509 377 771; 

600 910 519 
stw@sokp.pl 

wiesiek.jarzyna@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

823-157-73-76 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Repkowska 53, 08-300 Sokołów Podlaski 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców 
ultralekkich lądowych 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 16.04.2020 r.  

Nr zaświadczenia 321RPS-04/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.05.2020 r. – 321RPS-04/2020/1 (wykreślenie UAP(L))  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:stw@sokp.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

322 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

322RPS-04/2020 

 

Aerotechnika 
Jacek Kondracki 

ul. Wschodnia 34A  
66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. (95) 723 95 53 
tel. kom. 693 640 812 

firma@aerotechnika.com 
jacek_kondracki@wp.pl 

 
 
 
 
 

599-256-89-52 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wschodnia 34A 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UACP w zakresie: 
– loty w przestrzeni kontrolowanej; 
– loty VFR noc; 
– loty połączone z wywożeniem skoczków;  
– holowania szybowców; 
– holowanie banerów; 
– loty grupowe; 
– loty na nowym typie. 

Data wpisu do rejestru 23.04.2020 r.  

Nr zaświadczenia 323RPS-04/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:firma@aerotechnika.com


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

323 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

323RPS-04/2020 SNH Michał Junik 
ul. Polna 17 

46-046 Bierdzany 
tel. kom. 796 463 777 

kontakt@snhdrones.pl 

 

991-053-30-05 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 28.04.2020 r. 

Nr zaświadczenia 323RPS-04/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

324 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

324RPS-05/2020 
GringoFly 

Jan Rentowski 
ul. Jana Styki 15 
31-303 Kraków 

tel. kom. 790 377 654 
janrentowski@gmail.com 

 

 

945-192-20-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Jana Styki 15; 31-303 Kraków 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 22.05.2020 r. 

Nr zaświadczenia 324RPS-05/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

325 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

325RPS-05/2020 SIMITU Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 57/9 

10-044 Olsztyn 
tel. kom. 531 460 475; 570 968 686 

biuro@simitu.eu 

 

739-387-08-41 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn;  
Na terenie całej Polski 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 26.05.2020 r. 

Nr zaświadczenia 325RPS-05/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  01.12.2020 r. – 325RPS-05/2020/1 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

326 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

326RPS-05/2020 

 

Bravo-Delta 
Grzegorz Cedro 

ul. Warszawska 254 
25-414 Kielce 

tel. kom. 603  657 186 
gcedro@poczta.onet.pl 

 
 
 

657-153-04-38 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie, Pińczów ul. Legionistów 26 A. 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 29.05.2020 r.  

Nr zaświadczenia 326RPS-05/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

327 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

327RPS-06/2020 
Instytut Kształcenia "Forma"         w 

Suwałkach 
ul. Emilii Plater 18A  

16-400 Suwałki 
tel. kom. 530 030 020; 796 790 700 

sekretariat@forma.edu.pl 

 

844-236-07-16 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Brak stałego miejsca.  
Adres siedziby: ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 23.06.2020 r. 

Nr zaświadczenia 327RPS-06/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

328 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

328RPS-07/2020 
EDURISE  

Nina Matela 
ul. Jasna 26/5 

43-190 Mikołów 
tel. kom. 577 373 874 
kontakt@edurise.pl 

 

631-259-45-44 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Jasna 26/5, 43-190 Mikołów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 01.07.2020 r. 

Nr zaświadczenia 328RPS-07/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

329 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

329RPS-08/2020 
UAVIN  

Piotr Kasprzak 
ul. Orzechowskiego 24 

20-429 Lublin 
tel. kom. 509 109 440 

piotrkasprzak@uavin.pl 

 

946-269-26-23 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkolenia będą prowadzone na terenie całej Polski. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 04.08.2020 r. 

Nr zaświadczenia 329RPS-08/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

330 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

330RPS-07/2020 
WP Projekt  

Radosław Kuczuk 
ul. Wymarzona 9 
15-157 Białystok 

tel. kom. 888 388 083 
wp.projekt.bialystok@gmail.com 

 

722-144-30-76 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Wymarzona 9, 15-157 Białystok 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 28.07.2020 r. 

Nr zaświadczenia 330RPS-07/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

331 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

331RPS-07/2020 
Nisha  

Karol Damięcki 
ul. Armii Krajowej 4A/27 

05-520 Radzymin 
tel. kom. 537 665 274 

dronologic@gmail.com 

 

524-280-54-48 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkolenia będą prowadzone na terenie całej Polski. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 28.07.2020 r. 

Nr zaświadczenia 331RPS-07/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

332 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

332RPS-08/2020 

 

USŁUGI LOTNICZE 
TICADA AIR 

ul. Żorska 332  
44-210 Rybnik 

tel. kom. 500 600 026; 607 851 437 
jacek@ticada.pl 

 
 
 

647-182-64-64 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Rybnik-Gotartowice (EPRG) 
Pozostałe lotniska i lądowiska na terenie kraju, po wcześniejszym podpisaniu odpowiednich umów z zarządzającymi 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 11.08.2020 r.  

Nr zaświadczenia 332RPS-08/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  18.06.2021 r. – 332RPS-08/2020/1 (zmiana nazwy) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:jacek@ticada.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

333 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

333RPS-09/2020 RTK System Sp. z o.o. 
ul. Czeladzka 37/172 

41-214 Sosnowiec 
tel. kom. 884 300 003 

biuro@rtks.pl 

 

644-353-47-49 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 (teren przy Sosnowieckim Parku Naukowo Technologicznym) 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 17.09.2020 r. 

Nr zaświadczenia 333RPS-09/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

334 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

334RPS-10/2020 

 

P.P.H.U „MKˮ  
Marek Kaleta  

ul. Bukowa 3 
26-001 Wola Kopcowa 

tel. kom. 668 028 441 
marek.kaleta@chemiplastyka.pl 

 
 
 

657-152-28-87 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Masłów 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 14.10.2019 r.  

Nr zaświadczenia 334RPS-10/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

335 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

335RPS-10/2020 
 

ULTRALIGHT 
ul. Mikołajczyka 25a 
41-200 Sosnowiec 

tel. (32) 290 55 80 
tel. kom. 797 722 001; 501 224 124 

sekretariat@ultralight.com.pl 

 
 
 

649-143-31-30 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

miejsca prowadzenia szkolenia   

Zajęcia teoretyczne: ul. Mikołajczyka 25a, 41-200 Sosnowiec; 
Zajęcia praktyczne: 

• Lotnisko Muchowiec (Katowice) (EPKM); 

• W obrębie terytorium RP (po uzgodnieniu z zarządzającym lotniska lub lądowiska) 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów w nocy w warunkach VFR; 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T. 

Data wpisu do rejestru 28.10.2020 r.  

Nr zaświadczenia 335RPS-10/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

336 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

336RPS-11/2020 TPI Sp. z o.o. 
ul. Branickiego 22 
00-716 Warszawa 

tel. (22) 632-91-40  
tel. kom. 722 202 204 

mjaloszynski@tpi.com.pl 
tpi@tpi.com.pl 

 
 
 

527-020-51-40 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Siedziba Główna: ul Bartycka 22, 00-716 Warszawa; 
Obszar objęty szkoleniami: na terenie Polski. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 19.11.2020 r. 

Nr zaświadczenia 336RPS-11/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

337 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

337RPS-12/2020 J&J TEAM S.C. 
ul. Szybowników 28 

64-100 Leszno 

tel. kom. 695 370 701; 
601 912 211 

jjavgasteam@gmail.com 

 

697-236-41-87 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Leszno, ul. Szybowników 28; jako baza operacyjno-szkoleniowa; 
Miejsca przystosowane do startów i lądowań na terytorium całej RP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

TM(A) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, jako całości 

TM(H) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg jako całości 

TM(AG) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg jako całości 

AFPP(A) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym płatowca, zespołu napędowego i systemów elektrycznych samolotu o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

AFPP(H) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym płatowca, zespołu napędowego i systemów elektrycznych śmigłowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

AFPP(AG) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym płatowca, zespołu napędowego i systemów elektrycznych wiatrakowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu TL-96 STAR (Rotax) 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu AEROPRAKT-22 series (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu AEROPRAKT-32 series (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu ALTO 912 (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu Tecnam P2002 SIERRA (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu Tecnam P92 ECHO (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu Tecnam P92 SUPER ECHO (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu TULAK (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu STOL CH-701 (Rotax) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu Evektor P-220 KOALA (Rotax) 

Data wpisu do rejestru 03.12.2020 r.  

Nr zaświadczenia 337RPS-12/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

338 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

338RPS-12/2020 
SKY SPORT POLAND 

Stanisław Kaczor  
Łękawica 361 A 

33-157 Skrzyszów 
tel. kom. 606 667 293 

skysportpoland@gmail.com 

 

873-241-76-14 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Nowy Sącz-Łososina Dolna (EPNL) 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 21.12.2020 r. 

Nr zaświadczenia 338RPS-12/2020 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

339 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

339RPS-01/2021 

 

Ośrodek Szkolenia Lotniczego 
Paweł Białkowski 

ul. Piłsudskiego 21/1  
78-200 Białogard 

tel. kom. 889 994 503 
euglobaltrade@gmail.com 

 
 
 

672-196-56-82 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Piłsudskiego 21/1, 78-200 Białogard 
Lotnisko Bagicz k. Kołobrzegu (EPKG), Bagicz 10, 78-111 Ustronie Morskie 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 07.01.2021 r.  

Nr zaświadczenia 339RPS-01/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:euglobaltrade@gmail.coml


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

340 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

340RPS-01/2021 

 

Sky-Rad P.H.U. 
Radosław Jurga 

ul. Mieszka I 13  
58-100 Świdnica 

tel. kom. 887 600 097; 693 860 715 
kontakt@sky-rad.pl 

jurga@sky-rad.pl 

 
 
 

884-273-71-42 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Mirosławice (EPMR) 
Pozostałe lotniska i lądowiska na terenie kraju, po wcześniejszym podpisaniu odpowiednich umów z zarządzającymi 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 08.01.2021 r.  

Nr zaświadczenia 340RPS-01/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  

mailto:kontakt@sky-rad.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

341 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

341RPS-01/2021 

 

Szkoła Spadochronowa 
KRAKSKY Sp. z o.o. 

Węgrzyce Wielkie 616 
32-002 Węgrzyce Wielkie 

tel. kom. 606 464 600 
biuro@kraksky.pl 

 
 
 

683-211-24-97 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Pobiednik Wielki 133, 32-125 Wawrzeńczyce 
Lotnisko Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 18.01.2021 r.  

Nr zaświadczenia 341RPS-01/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

342 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

342RPS-04/2021 

 

Pure Fly Sp. z o.o. 
prowadząca podmiot szkolący 

Omega Skydive 

ul. Wojciecha Kossaka 36/10 
41-803 Zabrze 

tel. kom. 796 626 860; 515 432 898 
skoki@spadochrony.com.pl 

 
 
 
 
 

648-279-98-02 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Rybnik – Gotartowice , ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 15.04.2021 r.  

Nr zaświadczenia 342RPS-04/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

343 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

343RPS-04/2021 
 

Aeroprzystań Sp. z o.o. 
ul. Jana Matejki 5 
78-100 Kołobrzeg 

tel. kom. 602 439 144 
aeroprzystan@gmail.com 

 
 
 

671-184-46-52 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Bagicz k. Kołobrzegu (EPKG), Bagicz 10, 78-111 Ustronie Morskie 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 15.04.2021 r.  

Nr zaświadczenia 343RPS-04/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

344 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

344RPS-04/2021 

 

FLY SPORTS 
Jarosław Matanina 

ul. Niwy 98a 
26-021 Daleszyce 

tel. kom. 606 585 134 
jareckimat@op.pl 

 
 
 

657-215-02-70 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPKA Masłów, 26-001 Masłów Pierwszy; 
EPPC Pińczów, ul. Legionistów 26a, 28-400 Pińczów; 
EPKL Krasocin, 29-105 Krasocin 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 15.04.2021 r.  

Nr zaświadczenia 344RPS-04/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

345 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

NIP 

345RPS-04/2021 
Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” 

Sekcja Spadochronowa  
WKS „Wawel” 

ul. Podchorążych 3 
30-084 Kraków 

tel. kom. 601 474 195 
biuro@wkswawel.pl 

 
 

677-156-14-78 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPZA Lotnisko Mokre - Zamość, Mokre 115, 22-400 Zamość 
ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków – siedziba klubu 
W obrębie całego terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 22.04.2021 r.  

Nr zaświadczenia 345RPS-04/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

346 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

NIP 

346RPS-05/2021 
IDEA 4 AVIATION 

Waldemar Wegner 

ul. Przemysłowa 48 
97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. kom. 511 503 893 
lot1212@poczta.onet.pl 

 
555-129-69-67 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, ul. Przemysłowa 48, 97-100 Piotrków Trybunalski 
Filia: Nieżychowice 1, 89-600 Chojnice 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 24.05.2021 r.  

Nr zaświadczenia 346RPS-05/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

347 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

347RPS-05/2021 

 

Wielkopolski Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Sp. z o.o. 

ul. Drukarska 59 
62-023 Koninko 

tel. kom. 600 938 000 
przemyslaw.ciecka@gmail.com 

 
 
 

777-336-29-67 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Żerniki, ul. Poznańska 3, 62-023 Gądki 
oraz inne lotniska (lądowiska) po otrzymaniu zgody zarządzającego 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 31.05.2021 r.  

Nr zaświadczenia 347RPS-05/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

348 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

NIP 

348RPS-06/2021 
Wrocławskie Stowarzyszenie  

Spadochroniarzy Fabryka Szczęścia 

ul. Kleczkowska 49a/77 
50-227 Wrocław 

tel. kom. 609 099 291 
wssfs@wp.pl 

 
 

895-222-99-78 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 09.06.2021 r.  

Nr zaświadczenia 348RPS-06/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

349 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

NIP 

349RPS-06/2021 AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 
ul. Franciszka Kamińskiego 19/006 

43-300 Bielsko-Biała 
tel. kom. 535 344 455 

aviacom@protonmail.com 

 
 

547-222-35-43 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Franciszka Kamińskiego 19/006, 43-300 Bielsko-Biała 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metodą AFF 

Data wpisu do rejestru 16.06.2021 r.  

Nr zaświadczenia 349RPS-06/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

350 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

350RPS-06/2021 
 

Skypaths 
ul. Włościańska 13a 

44-240 Żory 
tel. kom. 609 907 007 
kontakt@skypaths.pl 

 
 
 

642-295-31-68 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Rybnik-Gotartowice, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 21.06.2021 r.  

Nr zaświadczenia 350RPS-06/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

351 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

351RPS-07/2021 
 

Manufaktura Lotnicza Sp. z o.o. 
ul. Leszczynowa 27/2 
95-506 Magdalenka 

tel. kom. 660 575 757 
kris@argo.aero 

 
 
 

123-145-34-46 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPSJ, Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Jeziory 

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców 
ultralekkich lądowych 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego 

TM(AG) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z 
uprawnieniem dotyczącym wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg jako całości 

Data wpisu do rejestru 01.07.2021 r.  

Nr zaświadczenia 351RPS-07/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

352 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

352RPS-07/2021 
 

Hi-tech Aviation Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 146 

05-152 Dębina 
tel. kom. 797 656 631 

info@hi-techaviation.pl 

 
 
 

531-170-75-37 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Siedziba przedsiębiorcy: 05-152 Dębina, ul. Warszawska 146 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców 
ultralekkich lądowych 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 08.07.2021 r.  

Nr zaświadczenia 352RPS-07/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  21.03.2022 r. – 352RPS-07/2021/1 (rozszerzenie INS(H)) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

353 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

353RPS-09/2021 

 

AKADEMIA AQUA FLY 
Miłosz Dąbrowski 

ul. Żeglarska 6 
10-160 Olsztyn 

tel. kom. 603 173 049 
aquafly@aquafly.eu 

 
 
 

739-297-21-95 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Gryźliny, ul. Lotnicza 2 A, 11-015 Gryźliny 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 17.09.2021 r.  

Nr zaświadczenia 353RPS-09/2021 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

354 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

354RPS-03/2022 

 

Airsports Polska 
Damian Rozpądek 

ul. Okupnicka 9A 
42-242 Rędziny 

tel. kom. 535 035 035 
info@airsportspolska.pl 

 
 
 

949-149-66-75 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

Data wpisu do rejestru 01.05.2022 r.  

Nr zaświadczenia 354RPS-03/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

355 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

NIP 

355RPS-04/2022 Skykrawiec Sp. z o.o. 
ul. Krucza 68/9 

53-411 Wrocław 
tel. kom. 601 986 977 

krawiec@skykrawiec.pl 

 

  899-291-75-78 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko EPLU, a także w obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego spadochronu jako całości TM(P) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 14.04.2022 r.  

Nr zaświadczenia 355RPS-04/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

356 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

356RPS-05/2022 

 

„SZKOŁA LATANIA DOROTA 
PARKITNA” 

ul. Szkolna 184a 
42-100 Kłobuck 

tel. kom. 602 705 239; 660 401 595 
dorota_parkitna@op.pl; 

dorotaparkitna1@gmail.com 

 
 
 

574-109-65-79 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPRU – Lotnisko Częstochowa-Rudniki 

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 17.05.2022 r.  

Nr zaświadczenia 356RPS-05/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorota_parkitna@op.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

357 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

357RPS-06/2022 
P.P.H AR-MET-EL 
Tomasz Woźniak 

ul. Junikowska 8b 
60-163 Poznań 

tel. kom. 502 573 003 
info@lotniczaprzygoda.pl 

  779-103-24-30 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Oborniki-Słonawy, ul. Wybudowanie 129, 64-600 Oborniki 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 01.06.2022 r. 

Nr zaświadczenia 357RPS-06/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

 

358 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

358RPS-06/2022 MAKMI Michał Ignas 
ul. Ogrodowa 4a 

64-600 Dąbrówka Leśna 
tel. kom. 509 930 024 

michalignas@makmimi.pl 
  787-146-96-72 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Oborniki, Słonawy, ul. Wybudowanie 129, 64-600 Oborniki 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 01.06.2022 r. 

Nr zaświadczenia 358RPS-06/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

 

 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

359 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

359RPS-06/2022 
 

Szkoła Latania Sp. z o.o. 
ul. Rydgiera 11/4 
50-248 Wrocław 

tel. kom. 883 798 430; 601 710 522 
info@paragliding.com.pl 

 
 
 

898-227-68-76 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Cała Polska (Rydgiera 11/4, 50-248 Wrocław) 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

Data wpisu do rejestru 02.06.2022 r.  

Nr zaświadczenia 359RPS-06/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

360 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

360RPS-08/2022 

 

1.Szkoła Bojowego Spadochroniarstwa 
Przemysław Nocoń 

ul. Teofila Bromboszcza10/25 
40-713 Katowice 

tel. kom. 603 716 294 
1sbs.biuro@gmail.com 

 
 

634-199-49-38 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

40-713 Katowice, ul. Teofila Bromboszcza10/25; 
42-454 Niegowoniczki, Niwa Zagórczańska 2b; 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda AFF 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 16.08.2022 r.  

Nr zaświadczenia 360RPS-08/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

361 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

361RPS-08/2022 
FLIGHT SERVICE PARTNER 

JACEK GAWEŁ 
36-007 Krasne 968 

tel. kom. 608 294 714 
jacekgawel8@wp.pl 

  813-101-40-47 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Stara Wieś EPBW 36/200 Stara Wieś 

 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 22.08.2022 r. 

Nr zaświadczenia 361RPS-08/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

362 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

362RPS-08/2022 
 

A-Run Arkadiusz Marucha 
Małochwiej Duży 130 

22-300 Krasnystaw 
tel. kom. 790 380 498 

amarucha@gmail.com 

 
 
 

564-135-55-38 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Zakres: cała Polska; siedziba: Małochwiej Duży 130, 22-300 Krasnystaw 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 23.08.2022 r.  

Nr zaświadczenia 362RPS-08/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

363 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

363RPS-09/2022 
 

AEROTECHNIC Sp. z.o.o. 
ul. Dobrzańskiego 3 

20-262 Lublin 
tel. kom. 515 515 395 

kontakt@aerotechnic.pl 

 
 
 

946-271-67-66 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Chrcynno EPNC, lądowiska na terenie Polski 

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 07.09.2022 r.  

Nr zaświadczenia 363RPS-09/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

 

mailto:kontakt@aerotechnic.pl


stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

364 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

364RPS-09/2022 

 

Piotr Trzyński 
„FUN-FLY” 

Paralotnie Szkoła Latania 

ul. Helska 33/60 
81-056 Gdynia 

tel. kom. 502 475 913 
szkola@fun-fly.pl 

 
 
 
 
 

958-083-15-20 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Cały kraj 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 23.09.2022 r.  

Nr zaświadczenia 364RPS-09/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

 

  



stan na dzień 4.11.2022 r. 

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

365 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

365RPS-10/2022 

 

Szkoła Bezpiecznego Latania 
Witold Sas 

ul. Myśliwska 84 
43-370 Szczyrk 

tel. kom. 698 805 229 
sbl@paralotnie.szczyrk.pl 

 

 

547-205-96-58 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko- Biała 
Terytorium całej Polski i jako szkolenie paralotniowe: prywatny teren w rejonie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 07.10.2022 r.  

Nr zaświadczenia 365RPS-10/2022 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 


