
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 1400

RozpoRządzenie
MinistRa infRastRuktuRy i Budownictwa1)

z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co 
następuje:

Rozdział 1

przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne 
w procesie certyfikacji;

2) rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) szczegółowe warunki i tryb uznawania certyfikatów zagranicznych;

4) szczegółowe warunki zawieszania ważności certyfikatów, ograniczenia uprawnień z nich wynikających oraz cofania 
certyfikatów.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) instrukcje wykonawcze – dokumenty opracowane przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, które określają 
metody, warunki i ograniczenia wykonywania działalności zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpiecz-
ne korzystanie z urządzeń technicznych, w tym dokumentację systemu zarządzania oraz programy szkolenia personelu;

2) przedłużenie ważności certyfikatu – kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi przed jego wygaśnięciem 
na okres następujący bezpośrednio po upływie ważności dotychczasowego certyfikatu;

3) wznowienie ważności certyfikatu – kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi po wygaśnięciu ważności 
dotychczasowego certyfikatu albo po zawieszeniu takiego certyfikatu;

4) niezgodność:
a) w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.GEN.350 załączni-

ka II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania 
techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego 
dalej „rozporządzeniem nr 965/2012”,

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
(Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 227 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, 
str. 27, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17, Dz. Urz. UE L 123 z 24.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2015, str. 5, 
Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 198 z 23.07.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 55 z 02.03.2017, str. 1.
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b) w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA.GEN.350 załącz-
nika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania 
techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.3)), 
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1178/2011”,

c) w odniesieniu do obszaru lotnisk nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury  
administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 
(Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 139/2014”,

d) w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej i projektującej ustalenia, o których mo-
wa w pkt 21.A.125.B, 21.A.158 i 21.A.258 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 
3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związa-
nych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego 
certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, z późn. zm.4)), zwane-
go dalej „rozporządzeniem nr 748/2012”,

e) w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu odpowiednio dla organizacji obsługi technicznej, zarządzania 
ciągłą zdatnością do lotu i przeglądu zdatności do lotu oraz dla organizacji obsługi technicznej i napraw niezgod-
ności, o których mowa w pkt M.A.619, M.A.716 i M.A.905 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów 
lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaanga-
żowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządze-
niem nr 1321/2014”, oraz niezgodności, o których mowa w pkt 145.A.95 załącznika II do tego rozporządzenia,

f) w odniesieniu do organizacji szkolących mechaników niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załączni-
ka IV do rozporządzenia nr 1321/2014,

g) w zakresie nieuregulowanym w lit. a–f nieprawidłowości klasyfikowane jako:
– niezgodność poziomu 1 – stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie 

cywilnym oraz wymagająca natychmiastowego usunięcia jej przyczyn, skutkująca natychmiastowym wstrzy-
maniem wszelkich związanych z nią działań lub operacji do momentu jej trwałego usunięcia, a w przypadku 
niezgodności z obszarów zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i służb żeglugi powietrznej (ANS), przy nale-
żytym uwzględnieniu bezpieczeństwa ciągłości zapewniania służb żeglugi powietrznej,

– niezgodność poziomu 2:
– – która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności 

w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywil-
nym i wymaga usunięcia przyczyn i skutków tej niezgodności w terminie wskazanym w zaakceptowanym 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, programie naprawczym,

– – o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnic- 
twie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa i która wymaga usunięcia przyczyn i skutków tej 
niezgodności w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym,

– niezgodność odpowiadająca kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”.

2. Nieprzeprowadzenie działań określonych w programie naprawczym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g tiret drugie, 
we wskazanym terminie powoduje podniesienie statusu stwierdzonych niezgodności do poziomu 1.

Rozdział 2

klasyfikacja procesów certyfikacji i rodzaje certyfikatów

§ 3. Sprawdzenie, czy podmiot wnioskujący spełnia wymagania niezbędne do:

1) wydania certyfikatu,

2) wznowienia ważności certyfikatu,

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 100 z 05.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, 
str. 25, Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 07.04.2016, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 36, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, 
str. 12, Dz. Urz. UE L 167 z 01.07.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 3.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, 
str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 13.
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3) przedłużenia ważności certyfikatu, w przypadku certyfikatów wydanych na czas określony,

4) zmiany certyfikatu, w tym rozszerzenia jego zakresu

– jest dokonywane w procesie certyfikacji.

§ 4. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator Certificate) – potwierdzający spełnienie przez podmiot wyko-
nujący działalność gospodarczą wymagań w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem:

a) samolotów,

b) śmigłowców,

c) szybowców,

d) balonów;

2) certyfikat usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate) – potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący 
działalność gospodarczą wymagań w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzy-
staniem statków powietrznych, dla których jest wymagane świadectwo zdatności do lotu;

3) certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO – Approved Training Organization) – potwierdzający zdolność 
podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego, z wyjątkiem personelu lotniczego, o którym mowa w pkt 5;

4) certyfikat podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 – Mainte-
nance Training and Examination Organization) – potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia i egza-
minowania w zakresie wymaganym do uzyskania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego oraz wpisywa-
nych do niej uprawnień;

5) certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (CTO – Certified 
Training Organization) – potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu wchodzącego 
w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. h, i, q oraz r ustawy, a także personelu 
lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 5 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywa-
nych do niej uprawnień;

6) certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO – Approved Maintenance 
Training Organization) – potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia mechaników lotniczych obsłu-
gi technicznej, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 3 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpi-
sywanych do niej uprawnień;

7) certyfikat organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO – Air Traffic Controller Training Organisa-
tion) – potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego, o których mowa 
w art. 94 ust. 6 pkt 4 i 4a ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;

8) certyfikat organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO – Flight Information Service Person-
nel Training Organisation) – potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu służb informacji 
powietrznej, o którym mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania świadectwa kwa-
lifikacji oraz wpisywanych do niego uprawnień;

9) certyfikat lotniska (ADRC – Aerodrome Certificate) – potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań związanych 
z bezpieczną eksploatacją lotniska użytku publicznego;

10) certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport Handling Agent Certificate) – potwierdzający spełnienie przez 
podmiot wymagań w zakresie prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych wykonywanej na rzecz przewoź-
ników lotniczych w zakresie:

a) obsługi materiałów niebezpiecznych,

b) zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe;

11) certyfikat jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance Organization) – potwierdzający 
zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;

12) certyfikat projektowania, produkcji i obsługi – potwierdzający zdolność podmiotu do projektowania, produkcji i ob-
sługi statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy;
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13) certyfikat podmiotu projektującego, produkującego i obsługującego statki powietrzne kategorii specjalnej – potwier-
dzający zdolność podmiotu do projektowania, produkcji i obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy;

14) certyfikat podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA – Production Organization Approval) – potwier-
dzający zdolność podmiotu do produkowania wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;

15) certyfikat organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Management Orga-
nisation) – potwierdzający zdolność podmiotu do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych;

16) certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP – Air Navigation Service Provider) – potwier-
dzający zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:

a) służb ruchu lotniczego (ATS – Air Traffic Services) obejmujących:
– służby kontroli obszaru (ACC – Area Control Service),
– służby kontroli zbliżania (APP – Approach Control Service),
– służby kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service),
– służby informacji powietrznej (FIS – Flight Information Service) i służby alarmowej (Alerting Service),
– służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service),
–  służbę alarmową (Alerting Service),
– Biuro Odpraw Załóg (ARO  – Air Traffic Services Reporting Office),

b) służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS – Communication, Navigation and Surveillance Services) obej-
mujących:
– służby łączności (COM – Communication Service),
– służby nawigacji (NAV – Navigation Service),
– służby dozorowania (SUR – Surveillance Service),

c) służb meteorologicznych (MET – Meteorological Services),

d) służby informacji lotniczej (AIS – Aeronautical Information Service).

§ 5. 1. Nieodłączną część certyfikatu mogą stanowić specyfikacje albo zakresy zatwierdzenia, w których określa się 
szczególne uprawnienia albo warunki lub ograniczenia nałożone na posiadacza certyfikatu w związku z korzystaniem 
z udzielonych w nim uprawnień, chyba że z przepisów rozdziału 5 wynika obowiązek dołączenia do certyfikatu specyfikacji 
lub zakresów zatwierdzenia.

2. Wzór certyfikatu, o którym mowa w § 4 pkt 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 i 16, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Certyfikaty, specyfikacje oraz zakresy zatwierdzenia, o których mowa w § 5, są sporządzane w językach polskim 
i angielskim.

§ 7. 1. Certyfikat jest wydawany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot wnioskujący o wydanie 
certyfikatu, a drugi pozostaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwanym dalej „Urzędem”.

2. Wydane certyfikaty są wpisywane do ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

Rozdział 3

tryb prowadzenia procesu certyfikacji

§ 8. 1. Do przeprowadzenia procesu certyfikacji działalności lotniczej Prezes Urzędu powołuje każdorazowo zespół 
certyfikujący.

2. W skład zespołu certyfikującego mogą wchodzić eksperci niebędący pracownikami Urzędu upoważnieni przez Prezesa 
Urzędu do wykonywania czynności w procesie certyfikacji, posiadający kwalifikacje, umiejętności i praktykę oraz potwier-
dzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, właściwi do prowadzenia określonego procesu certyfikacji.

§ 9. 1. Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

1) złożenia wniosku – polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 15 i § 16;

2) oceny dokumentacji – polegającego na szczegółowym sprawdzeniu adekwatności dostarczonej dokumentacji do za-
kresu wnioskowanej działalności i jej zgodności z wymaganiami, o których mowa w rozdziale 5;
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3) praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań – polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w pod-
miocie wnioskującym o wydanie certyfikatu i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku, w ich rzeczy-
wistym środowisku działalności, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez pod-
miot wnioskujący o wydanie certyfikatu, że:
a) posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,
b) spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,
c) zapewnia wykonywanie wnioskowanej działalności zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi doku-

mentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;

4) akceptacji dokumentów wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, na podstawie 
przepisów, o których mowa w rozdziale 5.

2. W przypadku przedłużania ważności certyfikatu praktyczna weryfikacja spełnienia wymagań, o której mowa w ust. 1 
pkt 3, jest realizowana w oparciu o wyniki doraźnych lub okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w procesie certyfikacji lotnisk mogą być prowadzone równocześnie.

4. Podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić do Pre-
zesa Urzędu o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu podmiotu wnioskującego o wydanie 
certyfikatu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria 
oceny oraz praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.

§ 10. Wniosek o wydanie certyfikatu albo o wznowienie ważności certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawie-
szona dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 120 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia 
wnioskowanej działalności.

§ 11. Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona nie dłużej niż przez 
12 miesięcy, składa się nie później niż 80 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.

§ 12. 1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się nie później niż 40 dni kalendarzowych przed datą upływu 
ważności certyfikatu.

2. Jeżeli zakres złożonego wniosku nie wykracza poza zakres aktualnie posiadanego certyfikatu, specyfikację albo za-
kres zatwierdzenia, podmiot wnioskujący składa wyłącznie wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, chyba że doku-
menty wymagane do złożenia wniosku, będące w posiadaniu Urzędu, są nieaktualne.

§ 13. 1. Wniosek o rozszerzenie lub inną zmianę posiadanego certyfikatu składa się nie później niż 40 dni kalendarzo-
wych przed przewidywaną datą stosowania zmiany, z wyjątkiem wniosku o ograniczenie zakresu posiadanego certyfikatu.

2. Jeżeli z zakresu wnioskowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, nie wynika konieczność przeprowadzenia praktycznej 
weryfikacji spełnienia wymagań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, Prezes Urzędu może odstąpić od tego etapu procesu 
certyfikacji, kierując się w szczególności posiadanymi dokumentami oraz wynikami przeprowadzonych kontroli, o których 
mowa w dziale II w rozdziale 3 ustawy.

3. Wniosek o zmianę certyfikatu w zakresie:

1) zmiany nazwy, siedziby lub adresu do korespondencji podmiotu wnioskującego składa się niezwłocznie po zaistnieniu 
zmiany;

2) informacji dotyczącej operacyjnego punktu kontaktowego – w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air 
Operator Certificate) – składa się nie później niż 10 dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, proces certyfikacji nie obejmuje etapu praktycznej weryfikacji 
spełnienia wymagań.

§ 14. 1. Jeżeli ze złożoności przeprowadzanego procesu certyfikacji wynika konieczność przeprowadzenia długotrwałe-
go postępowania dowodowego albo dokonania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu istotnych zmian organiza-
cyjnych lub kadrowych w przedsiębiorstwie, przeszkolenia znacznej liczby personelu lub nabycia przez ten podmiot nie-
zbędnego doświadczenia w prowadzeniu wnioskowanej działalności, terminy dla dokonania tych czynności i termin zakoń-
czenia procesu certyfikacji są ustalane wspólnie przez Prezesa Urzędu i podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu.

2. Jeżeli przeprowadzany proces certyfikacji zostanie zakończony przed datą określoną przez podmiot wnioskujący 
o wydanie certyfikatu we wnioskach, o których mowa w § 10–13, jako data rozpoczęcia działalności, Prezes Urzędu wyda-
je certyfikat przed tą datą.
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Rozdział 4

wniosek i dokumenty wymagane w procesie certyfikacji

§ 15. 1. Podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, przedłużenie ważności certyfikatu albo o wznowienie ważności 
certyfikatu składa wniosek zawierający następujące informacje:

1) imię i nazwisko i adres do korespondencji, firmę albo nazwę, siedzibę i adres do korespondencji podmiotu wnioskującego;

2) nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej 
do złożenia wniosku;

3) rodzaj certyfikatu, o którego wydanie ubiega się podmiot;

4) nazwy poszczególnych rodzajów i form działalności w lotnictwie cywilnym, jakie podmiot wnioskujący o wydanie 
certyfikatu zamierza poddać procesowi certyfikacji;

5) planowany termin rozpoczęcia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;

6) opis i zakres planowanej albo prowadzonej działalności;

7) ogólną charakterystykę zasobów z uwzględnieniem:

a) opisu potrzeb wynikających z zakresu wskazanej we wniosku działalności,

b) środków, urządzeń i infrastruktury, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;

8) miejsce, zakres i obszar prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;

9) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład personelu kierowniczego wymaganego właściwymi przepisami, o któ-
rych mowa w rozdziale 5, podejmujących decyzje wpływające na stan bezpieczeństwa wskazanej we wniosku działal-
ności, wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu;

10) informacje wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.

2. Jeżeli podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu złoży wniosek o wydanie certyfikatu na różne zakresy działalności, 
o których mowa w § 4, procesy certyfikacji prowadzi się odrębnie dla każdego zakresu działalności i wydaje się odrębne 
certyfikaty, z zastrzeżeniem certyfikatu, o którym mowa w § 4 pkt 14, dla którego prowadzi się jeden proces certyfikacji 
i wydaje się jeden certyfikat.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, instrukcje wykonawcze dla różnych zakresów działalności mogą mieć formę 
wspólnego dokumentu, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w rozdziale 5.

§ 16. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 15, dołącza się następujące dokumenty:

1) kopię wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, określającego status prawny podmiotu wnioskującego o wydanie 
certyfikatu, wskazującego zakres wskazanej we wniosku działalności, o ile podmiot ten podlega obowiązkowemu 
wpisowi do takiego rejestru albo takiej ewidencji;

2) kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej, jeżeli opłata lotnicza jest wymagana;

3) oświadczenie podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu w zakresie dostosowania wielkości organizacji do skali 
i zakresu prowadzenia operacji, jeżeli takie oświadczenie jest wymagane;

4) kopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie osób, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 9;

5) szczegółowy wykaz zasobów, w tym personelu oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia 
wskazanej we wniosku działalności;

6) opis systemu zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu;

7) projekt szczegółowego programu testów praktycznych, o ile są wymagane;

8) egzemplarz instrukcji wykonawczych wymaganych na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5;

9) wykaz umów z podwykonawcami na świadczenie usług w zakresie działalności będącej przedmiotem certyfikacji na 
rzecz podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu;

10) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.
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2. W przypadku wniosku o wydanie certyfikatu organizacji lub ośrodka szkolenia lotniczego podmiot wnioskujący 
o wydanie certyfikatu może złożyć zamiast kopii wypisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kopię aktu założycielskiego szkoły 
lub placówki publicznej albo wyciąg z rejestru szkół i placówek oświatowych.

§ 17. Podmiot wnioskujący o rozszerzenie zakresu posiadanego certyfikatu lub wprowadzenia innej zmiany w certyfi-
kacie we wniosku przedstawia informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1–3 i 10, dane dotyczące zakresu wnioskowa-
nej zmiany oraz dołącza dokumenty, o których mowa w § 16, w zakresie tej zmiany.

§ 18. Zespół certyfikujący przystępuje do etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań po pozytywnym zakończe-
niu etapu oceny dokumentacji oraz otrzymaniu od podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu pisemnego oświadczenia 
o gotowości do poddania się praktycznej weryfikacji, z uwzględnieniem § 9 ust. 4.

§ 19. Zakres praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu określają 
przepisy rozdziału 5.

§ 20. 1. W przypadku procesów certyfikacji w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator Certi-
ficate), certyfikatu usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate), certyfikatu organizacji szkolącej personel służb in-
formacji powietrznej (FISP TO – Flight Information Service Personnel Training Organisation) testy praktyczne, o których 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, są realizowane zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w programie testów praktycz-
nych, uwzględniającym warunki i ograniczenia eksploatacyjne użytego sprzętu lub wyposażenia, zatwierdzonym przez Pre-
zesa Urzędu, oraz z uwzględnieniem instrukcji użytkowania sprzętu lub wyposażenia wydanych przez producentów tego 
sprzętu lub wyposażenia.

2. Warunkiem przystąpienia do testów praktycznych jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do dyspo-
nowania sprzętem lub wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku statku powietrznego również ubezpiecze-
niem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy.

3. Nie jest dopuszczalne zwolnienie z wykonania testów praktycznych w procesie wydania certyfikatu po raz pierwszy 
lub podczas wprowadzania nowego typu statku powietrznego, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.

§ 21. Jeżeli w trakcie realizacji etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, 
zostanie stwierdzone, że podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu nie spełnia wymagań mających zastosowanie w odnie-
sieniu do działalności lotniczej podlegającej certyfikacji, Prezes Urzędu wskazuje pisemnie zakres niespełniania wymagań.

§ 22. Przed wydaniem certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator Certificate), certyfikatu usług lotni-
czych (AWC – Aerial Works Certificate) i certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO – Approved Training 
Organization) podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu dostarcza dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania 
statkami powietrznymi, które będą wykorzystywane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności.

§ 23. Przedłużenia ważności certyfikatu dokonuje się na czas nie dłuższy niż:

1) 24 miesiące, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas doraźnych i okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 
ust. 1 ustawy, stwierdzono, że niezgodności inne niż niezgodności poziomu 1 lub kategorii 4 oceny stanu ochrony, 
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, nie zostały skutecznie usunięte w terminie 
uzgodnionym w zatwierdzonym programie działań naprawczych;

2) 36 miesięcy, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas doraźnych i okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 
ust. 1 ustawy, nie stwierdzono niezgodności albo po usunięciu wszystkich niezgodności stwierdzonych podczas tych 
kontroli.

Rozdział 5

szczegółowy zakres i kryteria oceny spełniania wymagań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów certyfikatów

§ 24. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator 
Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań w odniesieniu do:

1) samolotów – określa rozporządzenie nr 965/2012;

2) śmigłowców – określają przepisy JAR-OPS 3 (Zarobkowy przewóz lotniczy – śmigłowce), wprowadzone do stosowa-
nia przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy albo w rozporządzeniu nr 965/2012;

3) szybowców i balonów wolnych – określa rozporządzenie nr 965/2012.
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2. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operation Certificate) zawiera dodatkowe specyfikacje dla każdego 
typu użytkowanego statku powietrznego.

3. Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator Certificate) dla podmiotów poddanych certyfikacji 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 965/2012 określa dodatek I do załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012.

4. Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operation Certificate) w pozostałych przypadkach określa za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 25. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certifi-
cate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.

2. Certyfikat usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate) zawiera dodatkowe specyfikacje dla każdego typu 
użytkowanego statku powietrznego.

§ 26. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO 
– Approved Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa załącznik I (część FCL) oraz za-
łącznik VII (podczęść ATO) do rozporządzenia nr 1178/2011.

2. Wzór certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego (ATO – Approved Training Organization) określa 
dodatek III do załącznika VI do rozporządzenia nr 1178/2011.

§ 27. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkolenio-
wą w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 – Maintenance Training and Examination Organization) zakres i kryteria 
oceny spełniania wymagań określa załącznik III część 66 i załącznik IV część 147 do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 – 
Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014.

3. Wzór specyfikacji do certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej 
(MTO Part-147 – Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporzą-
dzenia nr 1321/2014.

§ 28. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzą-
cego w skład załóg statków powietrznych (CTO – Certified Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wy-
magań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

§ 29. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotni-
czych obsługi technicznej (AMTO – Approved Maintenance Training and Examination Organization) zakres i kryteria oce-
ny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

§ 30. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o uzyskanie certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotni-
czego (ATCO TO – Air Traffic Controller Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań:

1) określa część ATCO.OR rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wyma-
gania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, 
str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/340”;

2) określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.

2. Wzór certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO – Air Traffic Controller Training 
Organisation) określa dodatek 2 do załącznika II do rozporządzenia nr 2015/340.

§ 31. W stosunku do podmiotu wnioskującego o uzyskanie certyfikatu organizacji szkolącej personel służb informacji 
powietrznej (FISP TO – Flight Information Service Personnel Training Organisation) zakres i kryteria oceny spełniania 
wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.
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§ 32. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu lotniska (ADRC – Aerodrome Certificate) zakres 
i kryteria oceny spełniania wymagań:

1) określa załącznik Va i w stosownych przypadkach załącznik Vb do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie 
(WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 216/2008”, oraz rozporządzenie nr 139/2014 – w odniesieniu do lotnisk, o których mowa 
w art. 4 ust. 3a rozporządzenia nr 216/2008, ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 8a ust. 2 lit. a tego 
rozporządzenia;

2) określają przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy – w odniesieniu do lotnisk posiadających zwolnienie, 
o którym mowa w art. 4 ust. 3b rozporządzenia nr 216/2008;

3) określają przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy – w odniesieniu do lotnisk, dla których Prezes Urzędu 
wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.

2. W stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają także 
przepisy wydane na podstawie art. 83, art. 85, art. 92 pkt 4 i 5 ustawy.

3. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 1 pkt 2, § 15–17, § 21, § 23 i § 41–46.

4. Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wzór certyfikatu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wzór certyfikatu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wzór certyfikatu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 33. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport  
Handling Agent Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa art. 160 ust. 4 ustawy, a w przypadku 
obsługi materiałów niebezpiecznych także przepisy wydane na podstawie art. 153b ustawy odnoszące się do warunków 
dotyczących postępowania z materiałami niebezpiecznymi transportowanymi drogą lotniczą.

§ 34. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu projektowania, produkcji i obsługi zakres i kryteria 
oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy.

§ 35. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu projektującego, produkującego i ob-
sługującego statki powietrzne kategorii specjalnej zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na 
podstawie art. 53c ust. 1 ustawy.

2. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu w zakresie obsługi technicznej i napraw statków po-
wietrznych kategorii specjalnej, ich części i akcesoriów zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wy-
dane na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy.

3. Nieodłączną część certyfikatu projektowania, produkcji i obsługi stanowi zakres zatwierdzenia.

§ 36. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akce-
soria (POA – Production Organization Approval) ocenie podlega spełnienie kryteriów i wymagań określonych w załączniku I 
część 21 do rozporządzenia nr 748/2012.

2. Wzór certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA – Production Organization Approval) 
określa dodatek X do załącznika I do rozporządzenia nr 748/2012.

§ 37. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO 
– Approved Maintenance Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podsta-
wie art. 159 ust. 1 ustawy albo załącznik I lub II do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance Organization) na zgodność 
z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek V do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2009, str. 6, Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, 
str. 51, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 54, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 1.
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3. Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance Organization) na zgodność 
z załącznikiem II do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014.

4. Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance 
Organization) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek V do załącznika I do rozpo-
rządzenia nr 1321/2014.

5. Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance 
Organization) na zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek III do załącznika II do rozpo-
rządzenia nr 1321/2014.

§ 38. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do 
lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają 
przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy albo załącznik I do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Manage-
ment Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek VI do załącznika I do 
rozporządzenia nr 1321/2014.

3. Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airwort-
hiness Management Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek VI do 
załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 39. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrz-
nej (ANSP – Air Navigation Service Provider) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi 
powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 482/2008 i rozporządzenie (UE) 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 
z 18.10.2011, str. 23, z późn. zm.7)).

§ 40. W stosunku do podmiotów wnioskujących o wydanie certyfikatów, o których mowa w § 24, § 32 ust. 1 pkt 2 i 3 
i § 39, zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa dział IX ustawy i przepisy wydane na podstawie art. 187 i art. 189 
ust. 2 i 3 ustawy, o ile mają zastosowanie na podstawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Rozdział 6

uznawanie certyfikatów zagranicznych

§ 41. Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu lub równoważnego dokumentu, o których mowa w art. 162a ust. 1 
ustawy, zwanych dalej „certyfikatem zagranicznym”, wszczyna się na wniosek zainteresowanego podmiotu.

§ 42. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy obejmujące jego imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres 
poczty elektronicznej, albo firmę albo nazwę, siedzibę i adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres 
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jego imieniu;

2) nazwę i adres podmiotu, który wydał certyfikat zagraniczny;

3) nazwę, numer oraz datę ważności certyfikatu zagranicznego, który jest przedmiotem uznania;

4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika zamieszkałego 
w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującego wnioskodawcę;

5) wykaz statków powietrznych z podaniem ich znaków rejestracyjnych, w przypadku gdy nie zostały wskazane w certy-
fikacie zagranicznym, jeżeli uznanie certyfikatu zagranicznego dotyczy działalności związanej z eksploatacją statków 
powietrznych.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 132 
z 03.05.2014, str. 53.
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§ 43. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 42, dołącza się:

1) kopię certyfikatu zagranicznego;

2) kopie specyfikacji i załączników, wydanych jako nieodłączne części certyfikatu zagranicznego – jeżeli dotyczy;

3) kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej za uznanie certyfikatu zagranicznego;

4) nazwę i treść przepisów, na podstawie których został wydany certyfikat zagraniczny podlegający uznaniu, wraz 
z oświadczeniem wnioskodawcy o zgodności tych przepisów z mającymi zastosowanie ze względu na zakres prowa-
dzonej działalności przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, w tym normami lub zale-
canymi metodami postępowania określonymi we właściwych załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnic- 
twie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.8)), zwanej 
dalej „Konwencją”;

5) kopie dokumentacji operacyjno-technicznej statków powietrznych objętych wnioskiem: 
a)  świadectw rejestracji,
b) świadectw zdatności do lotu,
c) poświadczeń przeglądu zdatności do lotu,
d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
e) świadectw zdatności w zakresie hałasu,
f) certyfikatu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Management 

Organisation) albo dokumentu równoważnego dla tego certyfikatu, albo umowy na zarządzanie ciągłą zdatnością 
do lotu podpisanej z organizacją zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Ma-
nagement Organisation);

6) pełnomocnictwo do działania lub pełnomocnictwo do odbioru dokumentów udzielone przez wnioskodawcę osobie 
fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli pełnomocnictwo jest wy-
magane;

7) kopię zezwolenia TCO (Third Country Operators), o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 452/2014 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji 
lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 12) – jeżeli dotyczy;

8) oświadczenie wnioskodawcy:
a) wyrażające zgodę na poddanie się audytowi, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy,
b) o liczbie zatrudnionych przez ten podmiot osób,
c) o zgodności kopii złożonych dokumentów z oryginałami, o którym mowa w art. 162a ust. 8 ustawy,
d) potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wyposażenia statków powietrznych do wykonywania operacji 

w europejskiej przestrzeni powietrznej,
e) że nie został on objęty zakazem prowadzenia operacji lotniczych na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) 

nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowe-
go wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 
i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonu-
jącego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, str. 15, 
z późn. zm.9)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2111/2005”.

2. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie ze względu na zakres prowa-
dzonej działalności wymagań określonych w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, norm 
lub zalecanych metod postępowania określonych we właściwych załącznikach do Konwencji.

3. Prezes Urzędu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, w tym instrukcji lub zatwierdzeń szczegól-
nych wydanych lub zatwierdzonych przez obce państwo, jeżeli w jego ocenie jest to konieczne dla uznania certyfikatu za-
granicznego.

8) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 
188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. 
poz. 368, 369, 370 i 371.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14.
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§ 44. 1. Po otrzymaniu wniosku Prezes Urzędu dokonuje oceny wstępnej zgodności certyfikatu zagranicznego pod 
względem spełniania przez wnioskodawcę ze względu na zakres prowadzonej działalności wymagań określonych w przepi-
sach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Oceny wstępnej dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Oceny wstępnej dokonuje się w oparciu o:

1) dokumenty i dane, o których mowa w § 42 i § 43;

2) informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez wnioskodawcę wynikające z przedstawionych 
dokumentów lub znane Prezesowi Urzędu z innych dostępnych źródeł.

4. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej zostanie stwierdzone, że wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których 
mowa w ust. 1, Prezes Urzędu:

1) odmawia uznania certyfikatu zagranicznego, jeżeli wynik oceny wskazuje, że dalsza ocena nie będzie skutkować 
uznaniem certyfikatu zagranicznego, albo

2) przeprowadza poszerzoną ocenę, która może obejmować audyt.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia poszerzonej oceny okres przeznaczony na przeprowadzenie oceny prze-
dłuża się odpowiednio o czas potrzebny na poszerzoną ocenę.

§ 45. Decyzja o uznaniu certyfikatu zagranicznego może zostać wydana bez przeprowadzenia poszerzonej oceny, w tym 
audytu w organizacji wnioskodawcy, jeżeli posiadacz certyfikatu zagranicznego posiada ważne zezwolenie TCO (Third 
Country Operators).

§ 46. Prezes Urzędu uznaje certyfikat zagraniczny w przypadku, gdy:

1) stwierdzi, że certyfikat zagraniczny jest ważny;

2) stwierdzi, że wnioskodawca:

a) spełnia wymagania przepisów, o których mowa w § 44 ust. 1,

b) terminowo przekazał informacje wskazane do przekazania w następstwie przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu 
poszerzonej oceny;

3) w państwie wnioskodawcy nie ma ograniczeń w zakresie certyfikacji podmiotu i nadzoru nad nim zgodnie ze stosow-
nymi ze względu na zakres prowadzonej działalności wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego (ICAO);

4) wnioskodawca nie jest objęty zakazem wykonywania operacji nałożonym na podstawie rozporządzenia nr 2111/2005.

Rozdział 7

zawieszanie i cofanie certyfikatów oraz ograniczanie uprawnień z nich wynikających

§ 47. 1. Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem 
zawieszenia certyfikatu, jeżeli:

1) w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony lub

2) posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub

3) posiadacz certyfikatu wprowadził bez zezwolenia Prezesa Urzędu zmiany, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy.

2. W wezwaniu Prezes Urzędu wskazuje szczegółowe wymagania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, 
które zostały naruszone.

3. Prezes Urzędu zawiesza certyfikat również na wniosek posiadacza certyfikatu.

4. Prezes Urzędu cofa certyfikat, jeżeli, w terminie, na jaki certyfikat został zawieszony, posiadacz certyfikatu nie usunął 
naruszeń, o których mowa w ust. 1.
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§ 48. 1. Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem 
ograniczenia określonych uprawnień wynikających z certyfikatu, jeżeli:

1) w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony lub

2) posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub

3) posiadacz certyfikatu wprowadził bez zezwolenia Prezesa Urzędu zmiany, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy

– a naruszenia dotyczą takiego zakresu działalności, jaki wiąże się z określonymi uprawnieniami.

2. Przepis § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Prezes Urzędu ogranicza określone uprawnienia wynikające z certyfikatu również na wniosek posiadacza certyfikatu.

§ 49. 1. Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem 
cofnięcia certyfikatu, jeżeli w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny 
stanu ochrony, a dalsze prowadzenie działalności zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub porządkowi publicznemu.

2. Przepis § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8

przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. Do postępowań o wydanie, wznowienie ważności, przedłużenie ważności, rozszerzenie albo zmianę zakresu cer-
tyfikatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy do-
tychczasowe, z wyjątkiem postępowań o wydanie, wznowienie ważności, przedłużenie ważności, rozszerzenie albo zmianę 
zakresu certyfikatu:

1) agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport Handling Agent Certificate),

2) organizacji szkolenia personelu służb ruchu lotniczego (CAPTO – Certified ATS Personnel Training Organization) 
w zakresie prowadzenia szkolenia personelu służb informacji powietrznej, o którym mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 
ustawy

– do których stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 51. Do postępowań o uznanie certyfikatu zagranicznego, o których mowa w art. 162a ust. 1 ustawy, wszczętych i nie-
zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 52. Do postępowań o zawieszenie, cofnięcie certyfikatu albo ograniczenie uprawnień z niego wynikających wszczętych 
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 53. Certyfikaty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały 
wydane.

§ 54. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421).

§ 55. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. (poz. 1400)

załącznik nr 1

WZÓR

– 23 – 
Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z dnia 7 lipca 2017 r. (poz. …) 

 
Załącznik nr 1 

WZÓR 
 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PREZES  
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO  

 
 

REPUBLIC OF POLAND 
PRESIDENT 

OF THE CIVIL AVIATION  
AUTHORITY 

 

 
CERTYFIKAT ………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę certyfikatu w języku polskim zgodną z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r.  
w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)) 

 
CERTIFICATE ………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę certyfikatu w języku angielskim zgodną z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r.  
w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)) 

 

………………………………………. 
(Numer certyfikatu/Certificate number) 

 
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu 
Certificate Holder’s Legal Name and Address 

…………………………………. 
…………………………………. 

1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaświadcza, że 
posiadacz tego certyfikatu spełnia wymagania przepisów 
Rzeczypospolitej Polskiej ustalone dla jego wydania  
w dziale VII ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
(Dz. U. ………………….) i został uznany za zdolnego do 
prowadzenia działalności polegającej na 
……………………………………………………………… 
zgodnie z tymi przepisami oraz warunkami, ograniczeniami 
lub szczególnymi uprawnieniami określonymi  
w specyfikacjach operacyjnych albo zakresach 
zatwierdzenia załączonych do certyfikatu. 
 
2. Certyfikat nie może być przekazany innemu podmiotowi 
i, o ile nie zostanie wcześniej zawieszony lub cofnięty, 
zachowuje ważność do dnia podanego poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydano dnia:   
(Date of issuance) 

 

 
Ważny do:  
  
(Valid until) 

 

 

 1. President of the Civil Aviation Authority certifies that 
the holder of this certificate complies with the 
requirements in force in the Republic of Poland that are 
required by Part VII of the Aviation Law Act of 3 July 
2002 (the Journal of Law …………………), and has been 
found competent to conduct activity consisting in 
……………………………………………………………. 
accordance with the above mentioned regulations, 
conditions, limitations and specific entitlements 
prescribed in the attached Operations Specifications or 
Terms of Approvals. 
 
2. This Certificate is not transferable and unless sooner 
suspended or revoked, shall continue to be in effect until 
below stated date. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
…………………………………………….. 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
(President of the Civil Aviation Authority) 
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Załącznik nr 2 
WZÓR 

 

Strona tytułowa/Title page Wydanie/Issue  
  

CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO 

AIR OPERATOR CERTIFICATE (AOC) 
 

    

 

 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

REPUBLIC OF POLAND 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

President of the Civil Aviation Authority 

Telefon: 

Telephone: 

Faks: 

Fax:  

e-mail:   

Internet: www.ulc.gov.pl 

 
 

Numer AOC / AOC Number: 

 

PL –_ _ _/__ 
 

 

 Termin upływu ważności: 

Expiry date: 

 

.3 

 

..1 

Nazwa Posiadacza Certyfikatu 
Certificate Holder’s Legal Name OPERACYJNY PUNKT KONTAKTOWY 

OPERATIONAL POINTS OF CONTACT 

 

Szczegóły dotyczące punktu kontaktowego, 
w którym bez zbędnej zwłoki można 
skontaktować się z nadzorującym operacje, 
wymienione są w załączniku __7do 
certyfikatu. 

Contact details, at which operational 
management can be contacted without 
undue delay, are listed in Enclosure __7 to 
the certificate. 

Nazwa handlowa 
Dba trading name [Nazwa handlowa] 

Adres2: 
Operator address: 

[Miasto, kod pocztowy, ulica, 
numer domu, numer lokalu] 

Telefon: 
Telephone: 

[telefon do zarządu] 

Faks: 
Fax: 

[faks do zarządu] 

E-mail: 
E-mail: 

[e-mail do zarządu] 

Ten Certyfikat  zaświadcza, że _________________4 jest upoważniony do wykonywania operacji zarobkowego przewozu lotniczego w 
zakresie określonym w załączonych specyfikacjach operacyjnych, w zgodności z instrukcją operacyjną, __________________5 oraz 
odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. ) i rozporządzeń wykonawczych. 

This Certificate certifies that _______________4 is authorized to perform commercial air operations, as defined in the attached Operations  
Specifications, in accordance with the Operations Manual, ____________________5and corresponding rules of Aviation Law Act of 3 July 
2002 (the Journal of Law ..............................) and implementing regulations. 

Data wydania: 
Date of issue : 

 
[data wydania] 

Nazwisko i podpis Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego: 

Name and signature of the 
President of the Civil Aviation 

Authority: 

 
 

 
 
 

Pieczęć/Seal6 

załącznik nr 2

WZÓR
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Uwagi dotyczące sposobu wypełniania: 
1  Należy wpisać nazwę operatora. 
2  Adres siedziby posiadacza certyfikatu. 
3  Należy podać datę ważności, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej. W takim przypadku należy wpisać „nie dotyczy 

/ Not applicable.”. 
4  Nazwa posiadacza certyfikatu lub nazwa handlowa posiadacza certyfikatu. 
5  Należy przywołać stosowne przepisy: dla samolotów – „załącznikiem III do rozporządzenia (EWG) 3922/91 (OPS-1)”, dla śmigłowców – 

„JAR-OPS 3 rev. 5” itp. 
6  Pieczęć okrągła Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
7  Należy podać numer załącznika. 
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Załącznik nr 3 
WZÓR 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Członek Unii Europejskiej 

 
PREZES 

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 
 

 

 

REPUBLIC OF POLAND 
A Member of the European Union 

 
PRESIDENT 

OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY 
 
 

CERTYFIKAT LOTNISKA 
AERODROME CERTIFICATE 

 
....................................................... 

(Numer certyfikatu / Certificate number)  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia  
20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie 
lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz 
uchylającym dyrektywę Rady 91/670/EWG, 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 
2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 
………………………………..) oraz 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia  
12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz 
procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 
……………………………), uwzględniając warunki 
do wydania certyfikatu lotniska, Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że: 

Pursuant to Regulation (EC) of the European Parliament 
and of the Council No 216/2008 on common rules in the 
field of civil aviation and establishing a European 
Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 
91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and 
Directive 2004/36/EC (OJ L ……………………………..) 
and the Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 
February 2014 laying down requirements and 
administrative procedures related to aerodromes 
pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the 
European Parliament and of the Council (OJ L 
……………………………….) and subject to the conditions 
to issue aerodrome certificate  , the President of the Civil 
Aviation Authority hereby certifies that: 

 
.................................................................... 

(Nazwa i adres posiadacza certyfikatu) 

 
.......................................................... 

(Certitficate holder’s name and address) 

jest upoważniony do eksploatacji lotniska: 
 

is authorised to operate aerodrome: 
 

................................................................................... 
 (Nazwa lotniska i oznaczenie lokalizacji ICAO) 

.................................................................................. 
(Aerodrome’s name and ICAO location indicator) 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 
216/2008 i jego przepisów wykonawczych, podstawą 
certyfikacji, załączonymi do certyfikatu: warunkami 
certyfikatu i dokumentami akceptującymi odstępstwo 
i sposób jego usunięcia (DAAD) oraz instrukcją 
operacyjną lotniska. 

in accordance with the provisions of Regulation (EC) 
No 216/2008 and its Implementing Rules, the aerodrome 
certification basis, the terms of the certificate and the 
Deviation Acceptance and Action Documents (DAAD) 

attached to the aerodrome certificate as well as the 
aerodrome manual. 

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny na czas 
nieokreślony, chyba że zostanie zawieszony lub 
cofnięty. 

This certificate shall remain valid for an unlimited 
duration, unless it is suspended or revoked. 

Załączniki:  ....................................................................... 
Attachments 

Data pierwszego wydania: ………….................………… 
Date of original issue: 

Data i numer zmiany: ……................................................. 
Date and number of revision: 

załącznik nr 3
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…………..………………………………….. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
President of The Civil Aviation Authority 

 
Załącznik do certyfikatu nr …………….. 
Attachment to certificate No ……………….. 

WARUNK I CERTYFIKATU LOTNISK A 
TERMS OF THE AERODROME CERTIFICATE 

 

 
 (Nazwa lotniska i oznaczenie lokalizacji ICAO / Aerodrome’s name and ICAO location indicator) 

 
 (Numer certyfikatu / Certificate number)1 

Warunki wykonywania operacji2: 
Conditions to operate 
 
Kod referencyjny lotniska3: 
Aerodrome reference code 
 
Zakres operacji statków powietrznych o wyższej literze kodu referencyjnego lotniska4: 
Scope of aircraft operations with a higher aerodrome reference code letter 
 
Zapewnianie służby zarządzania płytą postojową5: 
Provision of apron management services 
 
Poziom ochrony w zakresie służby ratowniczo-gaśniczej6:  
Rescue and firefighting level of protection 
 
Droga startowa – długości deklarowane7: 
Runway — declared distances 

Oznaczenie kierunku drogi startowej 
Runway designation marking 

ASDA LDA TODA TORA 

     
     
     
     

Rodzaj podejścia na każdym kierunku drogi startowej8: 
Types of approaches on each runway heading 

Oznaczenie kierunku drogi startowej 
Runway designation marking Rodzaj podejścia / Type of approach 

  
  

  

Inne9: 
Other 

 

Data pierwszego wydania: …………… r. 
Date of original issue……………… 

Data i numer zmiany: ………………. 
Date and revision No……………………….. 

 
 

…………………..………………………………….. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
President of The Civil Aviation Authority 

 

 



Dziennik Ustaw – 19 –  Poz. 1400

 
– 28 – 

 

Uwagi dotyczące sposobu wypełniania:  
1  Numer certyfikatu powinien zawierać kod państwa [dwuliterowy kod ISO (ISO 3166 alpha-2)], symbol 

ADRC oznaczający skrót certyfikatu lotniska z języka angielskiego (aerodrome certificate) oraz 
niepowtarzający się numer w kolejności rosnącej. Przykład: PL/ ADRC /001.  

2  Należy określić: dzień/noc oraz IFR/VFR. 
3  Należy określić: kod referencyjny lotniska (numer kodu/litera kodu). 
4  Należy określić: zatwierdzone typy statków powietrznych o wyższej literze kodu, niż to wskazano w punkcie 3 

powyżej. 
5  Należy określić: nazwę instytucji zapewniającej służby, zarówno gdy służby te są lub nie są zapewniane 

przez operatora lotniska. 
6  Należy określić: poziom ochrony ratowniczo-gaśniczej zgodnie z przepisem w załączniku IV (część ADR.OPS) 

rozporządzenia Komisji nr 139/2014. 
7  Należy określić: długości deklarowane (ASDA, LDA, TODA, TORA) w metrach dla każdego kierunku 

każdej drogi startowej, włącznie ze skrzyżowaniem dróg startowych, jeśli dotyczy. 
Długości deklarowane (declared distances): 

TORA – (Take-off run available) – rozporządzalna długość rozbiegu  
TODA – (Take-off distance available) – rozporządzalna długość startu  
ASDA – (Accelerate-stop distance available) – rozporządzalna długość przerwanego startu  
LDA – (Landing distance available) – rozporządzalna długość lądowania  

8  Należy określić: zatwierdzenie drogi startowej ze względu na rodzaj podejścia do lądowania: 
1) droga startowa nieprzyrządowa; 
2) droga startowa przyrządowa z podejściem nieprecyzyjnym; 
3) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym poniżej standardu w kategorii I; 
4) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii I; 
5) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym poza standardem w kategorii II; 
6) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii II; 
7) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii III; 
8) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii III-A; 
9) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii III-B; 
10) droga startowa przyrządowa z podejściem precyzyjnym kategorii III-C. 

9  Należy określić: inne informacje, które Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzna za konieczne do 
zamieszczenia. 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PREZES 
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO  

REPUBLIC OF POLAND 

PRESIDENT 
OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY 

CERTYFIKAT LOTNISKA (ADRC) 
dla którego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji 

AERODROME CERTIFICATE 
for which President of the Civil Aviation Authority issued decision on limited certification 

………………………………………………….. 
(Nazwa lotniska i wskaźnik lokalizacji ICAO / Aerodrome’s name and ICAO location indicator) 

……………………………………….. 
(Numer certyfikatu / Certificate number) 

……………………………………………………… 
(Nazwa i adres posiadacza certyfikatu / Certitficate holder’s name and address) 

1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaświadcza, że 
posiadacz tego certyfikatu spełnia wymagania określone  
w przepisach  wydanych na podstawie  art. 59a ust. 6, art. 83 ust. 1, 
art. 85, art. 92 pkt 4 i 5 oraz art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 
– Prawo lotnicze (Dz. U. ……………………….) i został uznany 
za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym 
w zakresie zarządzania lotniskiem zgodnie z tymi przepisami oraz 
warunkami i ograniczeniami wprowadzonymi w towarzyszących 
mu Specyfikacjach Operacyjnych oraz w zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Instrukcji operacyjnej 
lotniska.  

1.    President of the Civil Aviation Authority certifies that the 
holder of this certificate complies with the State certification 
requirements in force in the Republic of Poland that are required 
by article 59a, paragraph 1 point 2, article 83 paragraph 1, article 
163 of the Aviation Law Act of 3 July 2002 (the Journal  of Law 
……………………………..) and has been recognised as competent to 
conduct activities in the civil aviation in the area                              
of aerodrome management in accordance with these requirements 
and conditions and limitations imposed by associated Operation 
Specifications and operation manual of the aerodrome approved by 
the President of the Civil Aviation Authority. 

2. Certyfikat nie może być przekazany innemu podmiotowi  
i, o ile nie zostanie wcześniej zawieszony lub cofnięty, zachowuje 
ważność do dnia podanego poniżej. 

2. This Certificate is not transferable and, unless sooner 
suspended or revoked, shall continue to be in effect until below 
stated date. 

  

Data pierwszego wydania:  
(Date of approval) ………………… 

 
Data i numer zmiany: 
(Date and number of change) ………………… 

Data ważności: 
(Valid until) …………………  

Podpis: 
(Signed) 

…………………………………………………….. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

(President of the Civil Aviation Authority) 
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