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Pytania do ULC



Rozgraniczenie – rekreacja / sport – „komercja”

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Encyklopedii PWN rekreacja, jest to forma działania wybrana
dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej
osobowości; podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy.

Zasady wykonywania lotów

Załącznik 6 i 6a rozporządzenia wyłączającego



Ubezpieczenie OC operatorów

Zał. 7 rozporządzenia wyłączającego



Uprawnienia POLICJI

Co może Policja?

- Kontrola uprawnień UAVO

- Art. 126a ustawy Prawo lotnicze

- Upoważnienie dla Komendanta Głównego Policji

- Porozumienie ULC - KGP - PAŻP



Przedłużanie ważności uprawnień

• W okresie ważności uprawnienia (12 miesięcy przed wygaśnięciem 
ważności)
- Egzamin praktyczny (z elementami teoretycznego) + wpis nowej daty 

ważności do śk dokonany przez egzaminatora (55 zł za egzamin)
• Po wygaśnięciu ważności uprawnienia

- Egzamin praktyczny (z elementami teoretycznego) + wymiana 
świadectwa kwalifikacji (44 zł za wpisane wznowionego uprawnienia)



Pomiary ‚smogu’ – dron pobierający próbkę dymu

problem – bezpieczna odległość od (…)

Bezpieczna czyli jaka ?

Zał. 6a rozporządzenia wyłączającego



Egzamin praktyczny

• Zakres egzaminu praktycznego
• Wymagania egzaminatora względem egzaminowanego

• Planowane zmiany – seminarium egzaminatorskie 2018 + nadchodzące zmiany rozporządzenia „wyłączającego”



Wyniki kontroli w podmiotach szkolących

Pojawiające się niezgodności:

• Nieczytelność dokumentacji – nieczytelne daty i nazwiska osób szkolonych, kłopoty z 

udokumentowaniem w jakich zajęciach kursant brał udział (listy obecności), ogólny „bałagan” w 

dokumentacji i różne dane w dokumentach dotyczącej tej samej osoby

• Brak udokumentowanego ITS

• Brak potwierdzenia zaliczenia przez kandydata części teoretycznej / praktycznej szkolenia

• Ważność polisy ubezpieczenia OC podmiotu

• Ważność badań lotniczo-lekarskich instruktora

• Brak tabliczki znamionowej 



Pozostałe pytania:

• Jakie dokumenty mają zostać w podmiocie po przeszkolonym 

kursancie ?

• Jak długo mają być przechowywane ?

• Kto może przeprowadzać egzamin wewnętrzny w podmiocie i czy 

wyniki egzaminu należy przechowywać?

• Kto może „podbijać” zaświadczenia o odbyciu kursu?

• Wzór InOp



Instrukcja operacyjna



Pytania na które trudno odpowiedzieć:

• Kary nałożone na operatorów

• Sprawy przestrzeni powietrznej

• Tematyka ochrony prywatności

• W jaki sposób można zostać egzaminatorem ?

• Jakie przepisy „dronów” obowiązują w innych krajach ?

• Czy polskie świadectwo UAVO jest honorowane w innych krajach ?



Pytania do Was
oraz ciekawe zagadnienia



Zatwierdzanie programów:

• Po co ?
• Czytajcie to co przesyłacie
• Zwiększanie ilości przedmiotów
• Wpisywanie do programu zasad nie wynikających z przepisów 

lotniczych
• Stosujcie własne programy
• Forma: elektroniczna / papierowa



Komunikacja elektroniczna z Urzędem

Podpis elektroniczny

upo@ulc.gov.pl

ePUAP

/ULCPR/SkrytkaESP



Aktualizacja danych w REJESTRZE PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH:

http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/4003-swiadectwa-kwalifikacji-egzaminy

• Jest to obowiązek wynikający z rozporządzenia (14 dni od zamiany danych)

• Ułatwia kontakt w razie potrzeby zasięgnięcia informacji

• Aktualne dane sprawiają, że odczytacie treść wysyłanych do Was pism

http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/4003-swiadectwa-kwalifikacji-egzaminy


Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym podmiotów szkolących:

• Rozszerzenie definicji podmiotu szkolącego
• Jeden wniosek o wpis lub rozszerzenie zakresu szkolenia, wskazanie HT, 
• Podmiot opracowuje zasady nadzoru nad dokumentacją rejestrową 

podmiotu i kadry INS
• Zgłaszanie planowanych szkoleń (gdzie, kiedy, kto szkoli, ilu kursantów)
• Aktualizacja danych kadry INS
• 30 dni od opublikowania zmiany na dostosowanie się do nowych 

regulacji
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