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ROZDZIAŁ 5.3 – REJESTRY WYDANYCH CERTYFIKATÓW, ZEZWOLEŃ I ZGŁOSZEŃ 
 
 

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Komórką wiodącą w zakresie prowadzenia spraw 
administracyjnych związanych z wydawaniem 
certyfikatów, zezwoleń i zgłoszeń jest Wydział 
LOL-5. 
 

2.  PODSTAWA PRAWNA 
Podstawą prawną do prowadzenia dokumentacji i 
rejestru wydanych certyfikatów, zezwoleń i 
przyjętych zgłoszeń jest 
ARO.GEN.220(a)(4a);(5);(8); (b)  Załącznika II 
(Part-ARO) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
965/2012 oraz właściwym AMC i GM. 
 

3. POSTĘPOWANIE 
 
3.1 Po wydaniu certyfikatu, zezwolenia lub 
przyjęciu zgłoszenia komplet dokumentów jest 
archiwizowany w zasobach wydziału LOL-5. 
Zawartość dokumentacji postępowania 
administracyjnego w danej sprawie opisuje 
rozdział PNO 1-05-01 „Teczka organizacji”. 
 
3.2 W zakresie zatwierdzeń szczególnych 
wydawanych dla statków powietrznych 
użytkowanych w działalności NCO dokumenty 
archiwizowane są w zbiorczej „Teczce 
zatwierdzeń”. 
 
3.3 LOL-5 prowadzi rejestr wydanych certyfikatów 
zawierający następujące dane: 

1. Nazwę podmiotu 
2. Numer certyfikatu 
3. Data wydania 
4. Data ważności (o ile dotyczy) 
5. Typy użytkowanych statków powietrznych 
6. Zakres działalności (PAX, CARGO, INNE) 
7. Data zmiany rejestru 
 

Rejestr prowadzany jest w formie elektronicznej 
(plik excel dostępny w zasobach intranetowych 
LOL) i publikowany na stronie internetowej Urzędu 
(www.ulc.gov.pl) w zakładce „Operacje lotnicze” 
 
Wersja pdf jest przechowywana w zasobach 
intranetowych LOL w katalogu „Wykaz 
certyfikatów AOC” z zachowaniem następujących 
zasad nazewnictwa: 
 
WykazPrzewoźników_YYYY-MM-DD.pdf 
gdzie: 
Yyyy – rok zmiany rejestru 
mm- miesiąc 
dd- dzień 
 

Rejestr jest aktualizowany po każdej zmianie 
mającej wpływ na jego zawartość. 
 
3.4 LOL-5 prowadzi rejestr wydanych zatwierdzeń 
szczególnych dla statków powietrznych 
użytkowanych w NCO, NCC lub SPO zawierający 
następujące dane: 
1. Znaki rejestracyjne statku powietrznego 
2. Nazwa/nazwisko użytkownika 
3. Rodzaj wydanego zatwierdzenia szczególnego 
4. Data wydania 
5. Data ważności (o ile dotyczy) 
6.Rodzaj użytkowania statku powietrznego (NCC, 
NCO, SPO, SPO HR). 
7. Data zmiany rejestru. 

 
Rejestr prowadzany jest w formie elektronicznej 
(plik excel dostępny w zasobach intranetowych 
LOL z podziałem na zakładki dedykowane dla 
danego typu zatwierdzenia szczególnego, np. 
RVSM, PBN, LVO, itp). 
 
Wersja pdf jest przechowywana w zasobach 
intranetowych LOL w katalogu „Rejestr ZS” z 
zachowaniem następujących zasad nazewnictwa: 
 
REJESTR ZS_YYYY-MM-DD.pdf 
gdzie: 
Yyyy – rok zmiany rejestru 
mm- miesiąc zmiany 
dd- dzień zmiany 
 
Rejestr jest aktualizowany po każdej zmianie 
mającej wpływ na jego zawartość. 

 
 

3.5 LOL-5 prowadzi rejestr wydanych zezwoleń 
SPO HR zawierający następujące dane: 
1. Nazwę podmiotu  
2. Znaki rejestracyjne statku powietrznego 
3. Rodzaj działalności w ramach zezwolenia SPO 
HR 
4. Data wydania 
5. Data ważności (o ile dotyczy) 
6. Rodzaj wydanych zatwierdzeń szczególnych 
7. Data zmiany rejestru. 

 
Rejestr prowadzany jest w formie elektronicznej 
(plik excel dostępny w zasobach intranetowych 
LOL). 
 
Wersja pdf jest przechowywana w zasobach 
intranetowych LOL w katalogu „Rejestr SPO HR” z 
zachowaniem następujących zasad nazewnictwa: 
 
REJESTR SPO HR_YYYY-MM-DD.pdf 
gdzie: 

http://www.ulc.gov.pl/
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Yyyy – rok zmiany rejestru 
mm- miesiąc zmiany 
dd- dzień zmiany 
 
Rejestr jest aktualizowany po każdej zmianie 
mającej wpływ na jego zawartość. 

 
 

3.6 LOL-5 prowadzi rejestry przyjętych zgłoszeń 
NCC i SPO zawierający następujące dane: 
1. Nazwę podmiotu  
2. Znaki rejestracyjne statku powietrznego 
3. Rodzaj działalności w ramach zgłoszenia SPO 
4. Data przyjęcia 
5. Rodzaj wydanych zatwierdzeń szczególnych 
6. Data zmiany rejestru. 

 
Rejestr prowadzany jest w formie elektronicznej 
(plik excel dostępny w zasobach intranetowych 
LOL). 
 
Wersja pdf jest przechowywana w zasobach 
intranetowych LOL w katalogu „Rejestr SPO/NCC” 
z zachowaniem następujących zasad 
nazewnictwa: 
 
REJESTR SPO/NCC_YYYY-MM-DD.pdf 
gdzie: 
Yyyy – rok zmiany rejestru 
mm- miesiąc zmiany 
dd- dzień zmiany 
 
Rejestr jest aktualizowany po każdej zmianie 
mającej wpływ na jego zawartość. 
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