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Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Nr sprawy (wypełnia ULC): 

Wypełnia ULC  

Potwierdzenie wpływu ULC (POK): Nr kancelaryjny: Potwierdzenie wpływu LTT: 

   

Dekretacja Inspektor prowadzący:  

Wysłanie AutoCAW Data: Podpis: 

WNIOSEK 
o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu 

 

1. Nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego, e-mail  

   ☐ Właściciela / ☐ Użytkownika
 
statku powietrznego (właściwe zaznaczyć): 

 

 
 

1a. Nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego, e-mail Przedstawiciela upoważnionego do wnioskowania  
      przez Właściciela / Użytkownika: (o ile dotyczy) 
 
 

☐  Pełnomocnictwo    ☐  Opłata skarbowa (zaznaczyć jeżeli zostały załączone) 
 

2. Nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego, numer faksu Organizacji 
zarządzającej ciągłą zdatnością do lotu (jeżeli dotyczy) 

3. Numer certyfikatu 

 

 …… .MG. ………….. 
 

4. Dane statku 

powietrznego 
a. Znaki rozpoznawcze 

SP- 
Rodzaj 
użytkowania 

☐  Przewozy pasażerskie 

☐  Przewozy Cargo 

☐  Pozostałe (……………………) 
 

b. Typ/Model 
 
 

Seria 
 
 

Numer fabryczny 
 
 

   

c. Rok produkcji 
 
 

d. TCDS 
 
 

Wydanie / data wydania 
 
 

   

e. Od budowy Od ostatniego ARC W ciągu ostatniego roku 

Godziny lotu płatowca (FH)    

Cykle lotu (FC)    
    

5.Typ silników:   TBO: Hr: Kalendarz: 
      

Numer fabryczny 
Od budowy Data ostatniej 

naprawy głównej 
Pozostaje 

Godziny Cykle Godziny Cykle 

      

      

      

      
      

5a.Typ APU:   TBO: Hr: Kalendarz: 
      

Numer fabryczny 
Od budowy Data ostatniej 

naprawy głównej 
Pozostaje 

Godziny Cykle Godziny Cykle 

      
      

6.Typ śmigieł:  TBO: Hr: Kalendarz: 
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(Dla śmigłowca dane wirnika(ów) i śmigiełka ogonowego, zespołów nośnych) 
      

Numer fabryczny 
Od budowy Data ostatniej 

naprawy głównej 
Pozostaje 

Godziny Cykle Godziny Cykle 

      

      

      

      
 

7. Sprawozdanie z ważenia i wyznaczania środka ciężkości 

Data ostatniego ważenia  Masa pustego SP  
Organizacja wykonująca  Nr certyfikatu  
 

8. Instrukcja użytkowania w locie Nr instrukcji  
    Zmiana  Data zmiany  
 

9. Program Obsługi Technicznej Nr dokumentu  

    ☐ program zgodny z M.A.302 (h) 
Ostatnia zmiana  
Data zmiany  

10. Załączniki do wniosku (Załączyć do wniosku w formie plików PDF) 

Nr Nazwa załącznika 

1.  Sprawozdanie z ważenia i wyznaczania środka ciężkości 

Załączniki wymagane do 
przeprowadzenia przeglądu 
zdatności do lotu 

2.  Status obsługi technicznej 

3.  Wykaz odłożonych obsług 

4.  Status wykonania dyrektyw zdatności 

5.  Status wymagań obowiązkowych (CMR, AWL, FAL, LLP) 

6.  Status wykonania biuletynów serwisowych 

7.  Instrukcja użytkowania w locie oraz instrukcje w zakresie ciągłej zdatności do lotu 

8.  
Wszystkie szczegółowe zapisy z obsługi technicznej, w tym z obsług nieplanowych, wykonanej od 
ostatniego przeglądu zdatności 

Dodatkowe załączniki wymagane w 
przypadku POT zgodnego z M.A.302 
(h) – deklaracja właściciela 9.  Kopia programu obsługi technicznej 

10.  Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty lotniczej  
Załącznik wymagany do wszczęcia 
postępowania 

11. Data / miejsce przeglądu zdatności do lotu 

Proponowana data i miejsce przeglądu  

Data ważności aktualnego ARC  
 

12. Oświadczenia 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że na danym egzemplarzu statku powietrznego zostały wykonane wszystkie mające 
zastosowanie Dyrektywy Zdatności, a cała obsługa techniczna została wykonana zgodnie z zatwierdzonym Programem 
Obsługi Technicznej. 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że 
zostałem/am poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)  przy ul. Marcina Flisa 2 
Tel. +48225207200  
E-mail kancelaria@ulc.gov.pl. 

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania moich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl. 

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza moje dane w celu w celu rozpoznania złożonego przeze mnie wniosku. 
4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 
5. Moje dane osobowe przechowywane w Departamencie Techniki nie będą niszczone, natomiast dokumenty z postępowań administracyjnych 

będą przetwarzane przez okres 50 lat od zakończenia postępowania.  
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do moich danych osobowych, 
b) sprostowania moich danych osobowych, 
c) usunięcia moich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.  
9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

Imię i nazwisko wnioskującego Podpis wnioskującego Data 

   

 


