
Rozdział 9 
  
Zatwierdzone podmioty projektujące, produkujące i obsługujące ultralekkie statki powietrzne 
  
9.1. Projektowanie, produkcja, naprawa i obsługa ultralekkich statków powietrznych moŜe być prowadzona, z 
zastrzeŜeniem pkt 9.2, 10.3 i 10.7, odpowiednio przez podmioty: 

1)        którym Prezes Urzędu zgodnie z niniejszymi przepisami wydał: 
a)            certyfikat dotyczący projektowania, produkcji i obsługi ultralekkich statków powietrznych lub 
b)            certyfikat dotyczący obsługi ultralekkich statków powietrznych lub 

2)        posiadające odpowiedni certyfikat wydany na podstawie przepisów odrębnych 
- zwane dalej odpowiednio "zatwierdzonymi producentami" lub "zatwierdzonymi podmiotami". 
9.2. Pojedyncze egzemplarze ultralekkich statków powietrznych mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa 
Urzędu przez podmioty inne niŜ zatwierdzeni producenci, zwane dalej "niezatwierdzonymi producentami". 
9.3. W celu otrzymania na zasadach określonych w niniejszych przepisach certyfikatu, o którym mowa w pkt 
9.1 ppkt 1, zainteresowany podmiot powinien złoŜyć do Prezesa Urzędu dokumenty określone w pkt 9.4 i 9.4.1. 
9.4. Wniosek podmiotu ubiegającego się o certyfikat powinien zawierać następujące dane: 

1)        oznaczenie podmiotu - firma (imię i nazwisko lub nazwa); 
2)        siedzibę; 
3)        zakres działalności; 
4)        miejsca wykonywania podstawowej działalności; 
5)        podstawę prawną prowadzenia działalności gospodarczej lub oświadczenie o sposobie prowadzenia 

działalności podlegającej certyfikacji w innej formie; 
6)        w zaleŜności od rodzaju podmiotu - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarczych (REGON) lub numer ewidencyjny (PESEL), a dla cudzoziemców - 
numer dokumentu stwierdzającego toŜsamość; 

7)        sposób oznaczania produktów dopuszczonych do obrotu - w przypadku producenta; 
8)        miejsce przechowywania dokumentacji; 
9)        imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli jakości. 

9.4.1. Do wniosku załącza się: 
1)        informacje o sposobie zapewnienia niezbędnych osób funkcyjnych podczas prób, odbioru sprzętu, 

kontroli jakości, w zaleŜności od rodzaju prowadzonej działalności; 
2)        w przypadku podmiotów prowadzących w składzie ponad pięcioosobowym działalność podlegającą 

certyfikacji: 
a)            schemat struktury organizacyjnej związanej z certyfikowaną działalnością, 
b)            informacje dotyczące zawodowego przygotowania personelu kierowniczego, nadzorującego i 

wykonawczego, 
c)            dane osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli jakości, 
d)            schemat systemu zapewnienia jakości; 

3)         w przypadku kooperacji z innymi podmiotami w zakresie certyfikowanej działalności informacje 
dotyczące: 

a)            podstawowych kooperantów wykonujących podzespoły, ich podstawowych danych, 
charakterystyki oraz zakresu kooperacji, 

b)            sposobów zapewnienia jakości lub odbioru podzespołów dostarczanych przez kooperantów 
niebędących zatwierdzonymi wytwórcami. 

9.5. W ramach procesu certyfikacji sprawdza się zgodność zgłoszonych danych ze stanem faktycznym oraz: 
1)        zapewnienie co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje mechanika poświadczenia obsługi w 

odpowiednim zakresie, umoŜliwiające wykonywanie w szczególności czynności kontroli jakości, 
odbioru produkcji i dopuszczania sprzętu; 

2)        posiadanie uzgodnienia wzorów dokumentacji, o której mowa w pkt 10.11; 
3)        posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością; 
4)        posiadanie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu instrukcji obsługiwanych ultralekkich statków 

powietrznych wydanych przez producentów lub, przy ich braku, uzgodnionych z Prezesem Urzędu 
zasad postępowania. 

9.6. Na podstawie pozytywnego wyniku kontroli Prezes Urzędu wydaje odpowiedni certyfikat. 
9.7. Certyfikat wydaje się na czas nieokreślony. 



9.8. Zmiana danych, o których mowa w pkt 9.4 i 9.4.1, wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu w ciągu 30 dni 
pod rygorem utraty waŜności certyfikatu. 
9.9. Zmiana danych, o których mowa w pkt 9.4 ppkt 1-7, wymaga odpowiednio uzupełnienia lub wymiany 
certyfikatu. 
9.10. Certyfikat traci waŜność w przypadku: 

1)         zaprzestania działalności; 
2)         rezygnacji z certyfikatu; 
3)         niezgłoszenia w terminie zmian, o których mowa w pkt 9.8; 
4)         niezapewnienia przez podmiot warunków, które były podstawą wydania certyfikatu, stwierdzonego 

decyzją Prezesa Urzędu. 
 


