
 

PROCEDURA UZYSKANIA ZGODY DO LOTÓW POZA ZASIĘGIEM WZROKU  

zgodnie z załącznikiem 6b rozporządzenia ‘wyłączającego’ 

 

 

Informacje ogólne: 

• Wydanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS nie podlega opłacie lotniczej 

• Kopie dokumentów dołączane do wniosku nie muszą być potwierdzane za zgodność 

z oryginałem. 

• Proces wydawania zgody nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku 

• Kontakt w sprawie wydawania zgód: tel. +48 22 520 72 57 

 

 

KROK 1 

Wpisane BSP do ewidencji statków powietrznych – zgodnie z procedurą opisaną TUTAJ w części 

Rejestracja BSP. 

KROK 2 

Podmiot zamierzający wykonywać loty BVLOS składa do Prezesa ULC wniosek (kod 1BVLOS/LBSP) wraz 

z załącznikami – obowiązkowe załączniki zostały ujęte na liście załączników we wzorze wniosku, 

pozostałe załączniki (jeśli takie są niezbędne) należy dopisać do tej listy. 

We wniosku należy zaznaczyć rodzaj lotów jaki  podmiot zamierza wykonywać: operacyjne, 

specjalistyczne, szkoleniowe (wraz z numerem wpisu do RPS) albo automatyczne. Możliwe jest 

zaznaczenie kilku rodzajów lotów.  

Istotnymi informacjami jakie należy umieścić we wniosku są numery PKD (Polska Klasyfikacja 

Działalności), wykaz BSP jakie będą używane do lotów BVLOS przez podmiot oraz wskazanie osoby, 
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http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/zasady-wykonywania-lotow/4525-loty-inne-niz-rekreacyjne-lub-sportowe-poza-zasiegiem-wzroku-bvlos


 

która będzie reprezentowała wnioskodawcę i będzie obecna przy oględzinach BSP. Ważne jest by 

wniosek podpisała osoba lub osoby reprezentujące podmiot zgodnie z prawem.  

KROK 3 

Po złożeniu wniosku wraz załącznikami dokonana będzie analiza: treści Instrukcji operacyjnej pod 

katęm przygotowania podmiotu do wykonywania lotów których dotyczy wniosek, dokumentacji 

potwierdzającej kwalifikacje operatorów UAVO, treści instrukcji obsługi użytkowania zgłoszonych BSP 

oraz sprawdzenie zakresu i ważności polisy OC. 

KROK 4 

Po pozytywnym zakończeniu tego procesu, w porozumieniu z podmiotem wnioskującym zostanie 

określona data i miejsce dokonania oględzin BSP. Sposób przeprowadzenia oględzin zależeć będzie 

w dużej mierze od rodzaju statku powietrznego jaki przedstawia podmiot. Co do zasady oględziny będą 

odbywały się w siedzibie ULC, ale w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie oględzin 

w miejscu uzgodnionym z podmiotem. Częścią oględzin mogą być testy w locie i sprawdzenie 

w rzeczywistych warunkach sposobu wykonywania operacji lotniczych i potwierdzenia spełniania 

wymagań technicznych przez BSP. Podczas oględzin dla każdego BSP tworzona jest Karta wyposażenia 

BSP, ponadto wynik testów może być rejestrowany.  

KROK 5 

Po pozytywnym przejściu 3 i 4 kroku, wydana zostanie decyzja administracyjna zawierająca zezwolenie 

na wykonywania lotów BVLOS na okres 12 miesięcy. O fakcie wydania takiej decyzji ULC zawiadamia 

również PAŻP. 

KROK 6 

Wykonywanie lotów BVLOS jest możliwe po każdorazowym zgłoszeniu lotu do PAŻP i na warunkach 

przez PAŻP określonych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ. 

 

https://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops_drony&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa_bvlos

