
1. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

104RPS-01/2014 
Flytronic  
Sp. z o.o. 

ul. Bojkowska 43 
44-100 Gliwice 

tel. +48 (32) 461 23 50 
kom. +48 601 312 556 
fax. +48 (32) 461 23 54 
flytronic@flytronic.pl 

969-151-39-93 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie teoretyczne: ul. Bojkowska 43 w Gliwicach, lub na terenie placówki 
wyznaczonej przez klienta; 
Szkolenie praktyczne: Lotnisko EPGL, lub na terenie wyznaczonym przez klienta 
(spełniającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji systemu). 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 23.01.2014 r. 

Nr zaświadczenia 104RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 08.09.2015 r. - 104RPS-01/2014/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



2. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

127RPS-10/2014 
RC-LIPOL 

Piotr Sinica 
Lotnisko Jasionka 926 

36-002 Jasionka 

tel. kom. 668 851 085; 
530 880 800 

tomek@rc-lipol.pl 
piotr@rc-lipol.pl 

813-148-08-32 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Rzeszów 

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 wykonywanialotów jedynie w zasięgu wzroku operatora. 

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

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

Data wpisu do rejestru 07.10.2014 r. 

Nr zaświadczenia 127RPS-10/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 
20.01.2015 r. - 127RPS-10/2014/1; 29.04.2016 r. – 127RPS-10/2014/2 (zmiana 
siedziby) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



 

3. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

128RPS-12/2014 

Instytut 
Techniczny 

Wojsk 
Lotniczych 

ul. Księcia Bolesława 6 
01-466 Warszawa 

tel./fax. (22) 685 13 00 
tel. kom. 531 495 238 

poczta@itwl.pl 
wojciech.lorenc@itwl.pl 

525-000-72-82 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Księcia Bolesława 6, 01-466 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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

Data wpisu do rejestru 11.12.2014 r. 

Nr zaświadczenia 128RPS-12/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



 

 

4. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

129RPS-01/2015 
SILVAIR  
Sp. z o.o. 

Al. KEN 85 lok. U26 
02-777 Warszawa 

tel./fax. (22) 335 07 96 
tel. kom. 603 510 840 

info@silvair.net 
951-218-13-05 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Sobienie Szlacheckie 30, 08-443 Sobienie Jeziory 

Rodzaje szkoleń 

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

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

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

Data wpisu do rejestru 29.01.2015 r. 

Nr zaświadczenia 129RPS-01/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



5. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

130RPS-02/2015 
NOVELTY RPAS 

Sp. z o.o. 
ul. Toruńska27 44-100 

Gliwice 

tel. kom. 514 749 424; 
660 634 625 

kontakt@noveltyrpas.com 
631-265-50-85 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie teoretyczne: ul. Zygmunta Starego 11 a w Gliwicach, lub na terenie 
placówki wyznaczonej przez klienta; 
Szkolenie praktyczne: Lotnisko EPGL lub na terenie wyznaczonym przez klienta 
(spełniającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji systemu). 

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 

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

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

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

Data wpisu do rejestru 12.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 130RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 
07.05.2015 r. - 130RPS-02/2015/1; 11.06.2015 r. - 130RPS-02/2015/2; 17.05.2016 r. – 
130RPS- 02/2015/3 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



6. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

131RPS-02/2015 

REDWINGS 
TRAINING&CO

NSULTING 
Janusz 

Szczuczko 

ul. Ojcowska 55 
32-043 Cianowice 

tel. kom. 501 874 688 
jszczuczko@wp.pl 

688-112-05-45 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 12.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 131RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

7. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

132RPS-02/2015 
Centrum 

Szkolenia UAV 
Wielka Wola 32 
26-333 Paradyż 

tel. kom. 692 370 047 
biuro@csuav.pl 

768-183-68-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Trwale wydzielona struktura przestrzeni powietrznej na potrzeby operacji BVLOS, 
przygotowany teren do potrzeb szkolenia VLOS poza terenem zabudowanym w 
sąsiedztwie ośrodka szkoleniowego w m. 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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 17.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 132RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 07.06.2016 r. – 132RPS-02/2015/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



 

 

8. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

134RPS-02/2015 

FlyTech 
Solutions  
Sp. z o.o. 

ul. Balicka 18A 30-149 
Kraków 

tel. kom. 514 446 933 
office@flytechuav.pl 

677-237-62-40 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie teoretyczne – ul. 28 lipca 1943 32D, 30-233 Kraków, realizowane w 
formie wykładów lub szkolenia 
online w postaci „webinariów”. 
Szkolenie teoretyczne – lotnisko w Łososinie Dolnej EPNL. 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

Data wpisu do rejestru 25.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 134RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 05.08.2016 r. – 134RPS-02/2015/1 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



 

9. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

137RPS-04/2015 
AIRBORN  
Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 96/98 
81-451 Gdynia 

tel. kom. 514 500 614 
grzegorz.herzberg@airborn

.com.pl 
958-166-11-78 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

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 07.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 137RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 29.09.2015 r. – 137RPS-04/2015/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



10. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

147RPS-07/2015 
AEROSYSTEMS 

Karol Cheda 
ul. Ryżowa 44/222 
02-495 Warszawa 

tel. kom. 695 857 850 
karolcheda@gmail.com 

796-250-04-59 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 
Siedziba główna ul. Ryżowa 44/222, 02-495 Warszawa 

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. 

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

Data wpisu do rejestru 31.07.2015 r. 

Nr zaświadczenia 147RPS-07/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

11. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

148RPS-07/2015 
GEO-UAV 

Radosław Zych 
ul. Rosy 8 

05-825 Kałęczyn 
tel. kom. 723 298 168 

radoslaw.zych@gmail.com 
631-222-19-61 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 
Siedziba główna ul. Rosy 8, 05-825 Kałęczyn 

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. 

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

Data wpisu do rejestru 31.07.2015 r. 

Nr zaświadczenia 148RPS-07/2015 

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. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

152RPS-09/2015 

Centrum 
Wdrożeniowo- 

Produkcyjne 
ITWL Sp. z o.o. 

ul. Księcia Bolesława 6 
01-494 Warszawa 

fax. (26) 185 13 13 
tel. (26) 185 11 10 

tel. kom. 733 700 394 
biuro@cwp.itwl.pl; 

pawel.siwowski@cwp.itwl.
pl 

522-303-24-36 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne ITWL Sp. z o.o., ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 
Warszawa; 
Hotel Sobienie Królewski Golf & Country Club, Sobienie Szlacheckie 6, 08-443 
Sobienie Jeziory 

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 25.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 152RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru 17-12-2018; ULC-LBSP-1/7200-2913/01/18 (na wniosek wnioskodawcy) 

 

 



 

13. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

155RPS-10/2015 Fun&Fly 
os. Władysława Jagiełły 

9/8 
60-696 Poznań 

tel. kom. 791 996 666 
biuro@funandfly.pl 

972-105-60-18 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Kobylnica (EPPK), Aeroklub Poznański, 62-006 Kobylnica; 
Zborowo (EPZB), ul. Kościerzyńska 33, 60-446 Poznań; 
Szkolenia prowadzone na terenie całej Polski w specjalnie wydzielonych strefach i 
lotniska spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 

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 09.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 155RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



 

14. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

156RPS-10/2015 
GOADVENTURE

.PRO 
ul. Pułkowa 20 

01-969 Warszawa 
tel. kom. 604 938 072 
info@goadventure.pro 

118-130-20-46 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Strażacka 121, 04-0455 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 uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 13.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 156RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

15. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

157RPS-10/2015 IWING Sp. z o.o. 
ul. Księżycowa 1 

01-934 Warszawa 
tel. kom. 512 848 359 

biuro@iwing.pl 
701-043-20-70 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Aeroklubu Warszawskiego w miejscowości Chrcynno koło Nasielska 

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 20.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 157RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 



Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 

 

16. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

158RPS-10/2015 

Novelty RPAS 
Avcon 
Michał 

Ratajczak 

ul. Ceramiczna 1, lok. 3/04, 
20-150 Lublin 

 

tel. kom. 668 303 225 
michal.ratajczak@noveltyr

pas.com 
599-203-94-72 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Radawiec,  
Motycz 21-030, Radawiec Duży 272A, 21-030 Radawiec Duży 

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 5 kg– 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 

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

Data wpisu do rejestru 20.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 158RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 
21.04.2017r - 158RPS-10/2015/1 ( zmiana adresu ), 22.01.2019 158RPS-10/2015/2 
(rozszerzenie o INS, zmiana adresu) 



Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 

 

 

17. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

83RPS-11/2012 
''INVEST 

MAZURY'' 
ul. Olsztyńska 15 A  

11-500 Giżycko  

 

tel. (87) 428 42 93; 752 30 31 
fax: (87) 428 42 93; 752 45 21  
tel. kom. 501 258 134  
s.tolwinski@mazuryairshow.pl 
wajsznory@lotniskoketrzyn.pl 

845-166-24-63 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Kętrzyn Wilamowo (EPKE); Lotnisko Wilamowo, 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 
 

 
AFPP(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne 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  



 

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

 
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) do560 kg                                              
 
 

 
TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika 
poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z uprawnieniem dotyczącym 
wiatrakowca  
o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg, jako całości 

 
UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora 
bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub 
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 
 
22.11.2012r.  
 

Nr zaświadczenia 
 
83RPS-11/2012 
 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 
 
20.03.2014 r. - 83RPS-11/2012/1; 05.11.2015 r. – 83RPS-11/2012/2 



 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 

 

 

 

18. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

162RPS-12/2015 

Akademia 
Dronów Eskadra 

Grzegorz 
Trzeciak 

ul. Heliosa 27A/1 
80-180 Gdańsk 

tel. kom. 604 417 308 
fax. (58) 304 53 37 

greg@bezzalogowce.pl 
583-157-89-74 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Heliosa 27A/1, 80-180 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 – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MTOM) - uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej od 7 kg do 25 kg. 

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



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

Data wpisu do rejestru 15.12.2015 r. 

Nr zaświadczenia 162RPS-12/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 

19. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

164RPS-01/2016 

NOVELTY RPAS  
Wrocław 
Hubert 

Wojciechowski  

ul. Nowowiejska 4/2  
50-314 Wrocław  

tel. kom. 661 911 167;  
wroclaw@noveltyrpas.com 

898-212-84-08 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie praktyczne odbywać się będzie głównie w okolicach Wrocławia.  
 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 19.01.2016r. 

Nr zaświadczenia 164RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



20. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

165RPS-01/2016 

Wojskowe 
Zakłady 
Lotnicze 
nr 2 S.A.  

ul. Szubińska 107  
85-915 Bydgoszcz  

tel. (52) 362 86 27 
tel. kom. 600 969 879  

fax. (52) 362 66 02  
krzysztof.jaworski@wzl2. 

mil.pl 

554-031-16-57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo (EPBY) 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 21.01.2016r.  

Nr zaświadczenia 165RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

21. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

166RPS-01/2016 
PZL Warszawa-

Okęcie S.A. 
Al. Krakowska 110/114  

02-256 Warszawa  

tel. (17) 773 99 00 
tel. kom. 605 570 394  

fax. (17) 773 99 11  
zua@pzl.eads.net  

525-000-74-02 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Mielec (EPML)  
PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wydział Usług Lotniczych  
Mielec, skr. pocztowa 51, 39-300 Mielec  

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:  
- (MTOM) – uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej bezzałogowego 
statku powietrznego do 2 kg, od 2kg do 7 kg, od 7 kg do 25 kg, od 25 kg do 50 kg,  
od 50 kg.  
 

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

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

Data wpisu do rejestru 22.01.2016r.  

Nr zaświadczenia 166RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



22. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

167RPS-02/2016 

KH Project  
Krzysztof 
Hilbrycht  

Łapalice, ul. Krótka 7  
83-300 Kartuzy  

tel./fax. (58) 350 55 78; 
tel. kom. 602 249 488 

foto@fotokopter.pl 
589-105-57-60 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Aeroklub Gdański – Pruszcz Gdański  
Lądowisko Korne  

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 03.02.2016r. 

Nr zaświadczenia 167RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



23. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

169RPS-02/2016 

c5studio 
Jakub 

Śledziowski 

ul. Cyfrowa 6  
71-441 Szczecin  

tel. kom. 608 343 376  
info@c5studio.pl  

852-230-16-38 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szczecin, Cyfrowa 6  
Grzepnica, ul Alabastrowa  
 

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 podstawowego 
do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

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

Data wpisu do rejestru 10.02.2016 r. 

Nr zaświadczenia 169RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 

 



24. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

168RPS-02/2016 

Centrum 
Naukowo  

Technologiczne 
Systemów  

Bezzałogowych  

ul. Poznańska 2c 
35-084 Rzeszów  

tel. (51) 223 33 63;  
tel. kom. 508 967 369  

g.lobodzinski@systemybez
zalogowe.pl 

813-370-75-82 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Poznańska 2c; 35-084 Rzeszów  
 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

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

Data wpisu do rejestru 10.02.2016 r. 

Nr zaświadczenia 168RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 15.04.2016   168RPS-02/2016/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

 



25. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

172RPS-03/2016 

Wojskowy 
Instytut  

Techniczny 
Uzbrojenia  

ul. Prymasa St. 
Wyszyńskiego 7 
05-220 Zielonka  

tel. (22) 761 45 00 (46 79); 
fax. (22) 761 44 45  

tel. kom. 665 400 614 
romanowskip@witu.mil.pl 
bspszkolenie@witu.mil.pl 

125-000-02-08 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka 

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 
- (MTOM) uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej bezzałogowego statku 
powietrznego do 25kg 

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

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

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

Data wpisu do rejestru 15.03.2016 r. 

Nr zaświadczenia 172RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  06.09.2016     172RPS-03/2016/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

26. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

178RPS-04/2016 AGIT Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice  

tel./fax. (32) 259 79 99; 
tel. kom. 602 686 316  
agit@agit-poland.pl  

548-240-74-05 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Muchowiec EPKM 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

Data wpisu do rejestru 05.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 178RPS-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 - 

 

 



27. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

179RPS-04/2016 

CyberCar  
Tomasz 

Rumiński  
(X-Dron) 

ul. Brzozowa 15/94  
85-154 Bydgoszcz  

tel./fax.  
(52) 585 15 20 wew. 99; 
tel. kom. 695 350 052  

info@x-dron.pl  

953-131-48-71 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Łużycka 32; 85-096 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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 07.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 179RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 11-12-2018, 179RPS-04/2016/01(Rozszerzenie o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

 
Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

174RPS-03/2016 DronaVista.pl 
ul. Towarowa 3 

33-300 Nowy Sącz  
tel. kom. 510 131 594 
biuro@dronavista.pl 

734-200-70-03 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie teoretyczne w siedzibie firmy przy ul. Dąbrówki 94a, 33-300 Nowy Sącz 
Szkolenie praktyczne VLOS (MR) odbywać się będzie na terenie boiska klubu 
sportowego, współrzędne miejsca ćwiczeń krąg o promieniu 30 m i środku w punkcie 
49o35'12.1''N 20o39'43.9''E, miejsce znajduje się z dala od terenów zabudowanych i 
siedzib ludzkich.  
Szkolenie praktyczne BVLOS (MR)odbywać się będzie w strefie EA 309 (koło o 
promieniu 600 m za środkiem w punkcie o współrzędnych (WGS-84) 49o35'31''N 
20o39'23.5''E w granicach pionowych GND 2100ft AMSL), znajduje się w pobliżu 
miejsca ćwiczeń VLOS (MR). 

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 uprawnień do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

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

Data wpisu do rejestru 25.03.2016r.  

Nr zaświadczenia 174RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

29. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

21RPS-03/2012 
Aeroklub 

Warszawski 
ul. Księżycowa 1 

01-934 Warszawa  

tel. (22) 834 93 35; 691 23 20 
 fax: (22) 834 90 63; 691 23 20  

tel. kom. 604 176 930 
wantola@skydive.waw.pl; 

stanislaw.jaznicki@aeroklub. 
waw.pl 

572-000-82-09 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Chrcynno Aeroklub Warszawski, 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 

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 

INS(S/L) – 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 

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

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 01.03.2012 r. 

Nr zaświadczenia 21RPS-03/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu 
wpisu 

08.08.2013 r. - 21RPS-03/2012/1, 22.04.2016 r. – 21RPS-03/2012/2; 27.02.2017 r. – 
21RPS- 03/2012/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

181RPS-04/2016 

aeroMind s.c.  
J. Siekierczak,  

K. Nowak 

ul. Kórnicka 30, 61-141 
Poznań  

 

Tel: 61 307-10-30 
tel. kom. 602 103 593 

 fax. 61 62-47-969 
justyna.siekierczak@aerom

ind.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:  
- (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. 

Data wpisu do rejestru 12.o4.2016 r. 

Nr zaświadczenia 181RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 181RPS-04/2016/1 z 14.11.2017 r. 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 
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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 
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 
02-495 Warszawa 

tel. kom. 508 163 983 
edyta.zajda@dilectro.pl 

522-303-21-98 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Szkolenie teoretyczne: Aleja Jana Pawła II 80 lokal 2, 00-175 Warszawa 
Szkolenie 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. 

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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 
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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

188RPS-06/2016 

Syntecode  
Sp. z o.o. 

(ATO Avioner) 

ul. Wiertnicza 142 
02-952 Warszawa 

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

527-269-62-19 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Wiertnicza 142, 02-952 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 

Data wpisu do rejestru 03.06.2016 r. 

Nr zaświadczenia 188RPS-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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 
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. 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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 
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. 503975037; 
                  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 x70m, 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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

192RPS-06/2016 
Novelty RPAS 

VerixDron 
ul. Zagajewskiego 16/B9  

87-800 Włocławek 

tel.kom. 514213 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 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania 
lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora: 
-(MR) wielowirnikowiec bezzałogowy 
-(A) samolot bezzałogowy do 25kg  

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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 
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. 693730337; 
                  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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 
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. Stalmacha 4/9 
44-100 Gliwice 

 

tel. kom.: 530921921 
kontakt@dron.edu.pl 

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 uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 12.07.2016 r. 

Nr zaświadczenia 194RPS-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 - 

mailto:kontakt@dron.edu.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 
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 13A 
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 21.07.2016 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 
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. (57) 218 37 97 
info@airpasgroup.pl 

972-126-45-09 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

PPNT Gdynia, Szymanów (Wrocław), Góraszka (k. Warszawy) 

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 20.07.2016 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

197RPS-07/2016 
AIRCOM  
sp. z o.o. 

ul. Mokotowska 15A 
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 uprawnień 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 
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. 730005008 
szkolenia@centrum-

drony.pl 
652-172-42-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Kaniów EPKW 

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 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; ULC-LBSP-2/4313-0001/01/19 (na wniosek wnioskodawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

199RPS-08/2016 
Squadron  
Sp. z o.o. 

ul. 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

203RPS-12/2016 KursNaDrony.pl 
ul. Lazurowej 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

49. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 
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 szkoleń 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. 
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 

Data wpisu do rejestru 22.02.2017 r. 

Nr zaświadczenia 207RPS-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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 
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; 211RPS-03/2017/01 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

214RPS-03/2017 
AVIATION 
TECHNIK  
Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 143/10 85-022 
Bydgoszcz 

 
biuro@aviationtechnik.pl 714-204-73-68 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

ul. Gdańska 143/10, 85-022 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 

Data wpisu do rejestru 24.03.2017 r. 

Nr zaświadczenia 214RPS-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 - 



59. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

47RPS-05/2012 

Akademicki 
Ośrodek 

Szybowcowy 
Politechniki 

Rzeszowskiej 

Al. Powstańców Warszawy 
12 39-959 Rzeszów 

tel./fax. (17) 854 43 19; 865 
11 00; 865 14 77; 743 22 34 
tel. kom. 607 973 672; 517 

131 161; 723 476 603 
orakl@prz.edu.pl 

ws@prz.edu.pl 
kancelaria@prz.edu.pl 

darnow@prz.edu.pl 

813-026-69-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Akademicki Ośrodek Szybowcowy, Bezmiechowa Górna 111, 38-600 Lesko 

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 

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

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

 
TM(UGL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego 
szybowca o maksymalnej masie własnej nieprzekraczającej 80 kg dla statku 
jednomiejscowego lub 100 kg dla statku dwumiejscowego, w tym szybowca 
przeznaczonego do startu z nóg pilota, 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 

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

Data wpisu do rejestru 21.05.2012 r. 

Nr zaświadczenia 47RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 05.12.2014 r. - 47RPS-05/2012/1; 13.03.2017 r. – 47RPS-05/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



60. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

20RPS-02/2012 
Aeroklub Ziemi 

Lubuskiej 
ul. Skokowa 18 66-015 

Przylep 

tel. (68) 321 30 10 fax: (68) 
321 30 11 
azl@azl.pl 

000-002-85-57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

EPZP 

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 

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
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 27.02.2012 r. 

Nr zaświadczenia 20RPS-02/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 
07.03.2017 r. – 20RPS-02/2012/1; 22.03.2017 r. – 20RPS-02/2012/2; 28.05.2018 r. - 
20RPS-02/2012/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

217RPS-05/2017 
BZB UAS  
Sp. z o.o. 

ul. Klecińska 125 54-413 
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 - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



62. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

218RPS-05/2017 

Ośrodek Szkolenia 
Obsługi Systemów 

Bezzałogowych 
Statków 

Powietrznych 
Lotnicza 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, 218RPS-05/2017/1 (zmiana nazwy podmiotu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



63. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

219RPS-06/2017 

Instytut Silników 
Spalinowych i 
Transportu, 

Wydział Maszyn 
Roboczych 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 - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



64. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

13RPS-01/2012 
Aeroklub 

Łódzki 
ul. Gen. St. Maczka 36  

94-328 Łódź 

tel. (42) 684 35 50 
fax: (42) 687 09 14 

tel. kom. 508 402 949 
sekretariat@aeroklub-

lodz.pl 

729-101-54-57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

- w zakresie PHGP – w obrębie całego terytorium RP  
- w zakresie PJ – EPLL  
- w zakresie UAVO - Gen. St. Maczka 36, 94-328 Łódź oraz teren całego kraju 

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 

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

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

 
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 19.01.2012 r. 

Nr zaświadczenia 13RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 22.01.2014 r. - 13RPS-01/2012/1; 12.07.2017 r. – 13RPS-01/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. 
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 
fax. (32) 603 77 61  
tel kom. 697-818-632 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

233RPS-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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

71. 
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 uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 28.11.2017 r. 

Nr zaświadczenia 238RPS-11/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 2.10.2018, 238RPS-11/2017/1 (rozszerzenie o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 

mailto:rafal@dilectro.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

72. 
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. 881 708 609 
office@uavs.pl 

598-000-49-07 

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. 

Data wpisu do rejestru 18.12.2017 r. 

Nr zaświadczenia 239RPS-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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

240RPS-12/2017 
UAVS Poland 

Sp. z o.o. 

ul. Bogumiła Samuela 
Lindego 14 

30-148 Kraków 

Tel. 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, 240RPS-12/2017/1 (rozszerzenie o INS, zmiana adresu siedziby spółki) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

242RPS-01/2018 

DRON.edu.pl 
Ośrodek Szkolenia 
i Egzaminowania 
Pilotów Dronów 

ul.  Wielicka 16 
44-103 Gliwice 

tel. kom. 530 921 921; 
660 634 625 

kontakt@dron.edu.pl 

 
 

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) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia 
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

76. 
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. 
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, 512 169 
008 

dominika@e-dap.pl 
NIP: 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 4.04.2018 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

78. 
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. Floriana 2A 

44-288 Katowice 

tel. kom. 661 081 888; 
533 653 334 

biuro@malapolskaflota.pl 
NIP: 969-161-41-97 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Aeroklub Bielsko-Bialski (EPBA), ul. Cieszyńska 321, Aeroklub Gliwicki (EPGL), teren 
całego kraju 

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 

Nr zaświadczenia 236RPS-10/2017 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu 236RPS-10/2017/1 z 11.04.2018 r. (rozszerzenie o UAVO) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia działalności 
szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

  

79. 
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 

e-mail: szkolenia@fotoraporty.p 
NIP: 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 - 



 

  

80. 
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. 737 489 579 
e-mail: info@aspoland.com    
m.roguski@aspoland.com 

NIP: 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 uprawnienia 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.com
mailto:m.roguski@aspoland.com


 

  

81. 
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 

e-mail: Tomasz@skyx.pl 
NIP: 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 - 



 

  

82. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

255RPS-04/2018 REDWINGS sp. z o. o. Ul. Ojcowska 55 
32-043 Cianowice 

tel. 501 874 688 
e-mail: 

kontakt@redwings.com.pl 

NIP: 513 02 53 363 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Ul. Ojcowska 55, 32-043 Cianowice3 

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 18.04.2018 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. 
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 

e-mail: poczta@wssmiks.pl 

NIP: 563 218 45 40 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie,  
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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

261RPS-04/2018 Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A 
44-100 Gliwice 

Tel.  32 603 4140, 
696-462-971 

e-mail: 
jaroslaw.kozuba@polsl.pl 

NIP: 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. 
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. 505-848-167 
e-mail: 

kontakt@camfly.com.pl  
NIP: 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. 

Data wpisu do rejestru 24.07.2018 r. 

Nr zaświadczenia 263RPS-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 - 

mailto:kontakt@camfly.com.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

264RPS-04/2018 NAVIGATE sp. z o. o. Ul. Wadowicka 8A 
30-415 Kraków 

Tel.  12 200 22 28 wew. 105 
506 640 526 

Fax: 12 200 22 32 
e-mail: biuro@navigate.pl 

NIP: 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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 
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 
e-mail: cti@uksw.edu.pl 

 

NIP: 525 00 15 946 
 

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 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

267RPS-09/2018 
Ośrodek Szkolenia i 

Rozwoju kard 
„DENAR” 

Ul. Klonowa 8 
86-065 Łochowo 

 

Tel.  /52/ 381-93-14, 506-406-
366, 509-633-653 

 
e-mail: denar@denar.edu.pl 

 

NIP: 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 - 



 

 

  

88. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

268RPS-09/2018 
DRONE4TECH.PL 
MARIUSZ DRĄŻYK 

Ul. Gen Witolda 
Urbanowicza 35-60 
01-476 Warszawa 

Tel. 690-539-187 
e-mail: biuro@drone4tech.pl 

 

NIP: 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. 

Data wpisu do rejestru 18.09.2018 r. 

Nr zaświadczenia 268RPS-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 - 



 

  

89. 
Nr wpisu 

Nazwa podmiotu 
szkolącego 

Adres siedziby firmy 
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

269RPS-10/2018 
NORD-POL 

Sp. Z o.o.  
Osiedle Kaszubskie 7/6, 

84-250 Gniewino 

tel. 600-216-103 
nordpol.gniewino@gmail.com 

 

NIP: 588-19-42-318 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska 
lub  

miejsca prowadzenia szkolenia 

NORD-POL Sp. Z o.o 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 - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia działalności 
szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru - 



 

  

90. 
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 
e-mail: 

sebastian.banaszek@banaszekgro
up.pl 

 

NIP: 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 25.10.2018 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 - 



 91. 
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. 501-120-906 
e-mail: pelixar.group@gmail.com 

NIP: 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 - 


