
 

Podmiot zatwierdzający 
Numer w wykazie podmiotów zatwierdzających 

prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

(nazwa, imię nazwisko) 
(adres) (00) 

 

ŚWIADECTWO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 
TYPE QUALIFYING CERTYFICATE 

 

NUMER   UL-A. 00.000.000 
REFERENCE ---------------------------- 

         
Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia 
zastosowania niektórych przepisów ustawy – 
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków 
powietrznych oraz określenia warunków i 
wymagań dotyczących używania tych statków 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1993, z późniejszymi 
zmianami) wydaje się niniejszy dokument dla: 

On the basis of the Regulation of the Minister of 
Transport, Construction and Maritime Economy of 26 
March 2013. On the exclusion of some provisions of 
the Act - Aviation law for certain types of aircraft and 
the conditions and requirements for the use of these 
aircraft (Dz. U. of 2016, item 1993, as amended). this 
document is issued for: 

 

Xxxxxxxxxxxx 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

00-000 Yyyyyy ul. ZZZZZZZZZZ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Nazwa i adres posiadacza)         (Name and Address of Holder) 

i stwierdza, że projekt typu następującego wyrobu:   And confirms that the type of the following product: 

UL-A Samolot 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UL-A Aeroplane 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podkategoria urządzenia latającego (aircraft subcategory) 

ABCD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(oznaczenie typu / modelu) (type/ model designation) 
 

zdefiniowanego wraz z warunkami jego użytkowania 
i ograniczeniami w aktualnej DDP (Deklaracji 
Projektu i Możliwości Technicznych) nr: 

defined together with the conditions of its use and 

limitations in the current DDP (Declaration of Design 
and Performance) No: 

UL-A. 00.000.000 
--------------------------------------------------- 

stanowiącej integralną część niniejszego Świadectwa 
Spełnienia Wymagań Technicznych, został 
zatwierdzony i spełnia wymagania, o których mowa 
w przepisach stanowiących podstawę kwalifikacji, 
określonych w DDP (Deklaracji Projektu i Możliwości 
Technicznych) 
 

being an integral part of this Certificate of 
Performance of Technical Requirements, it has 
been approved and meets the requirements 
referred to in the regulations forming the basis 
for qualification set out in the DDP (Declaration of 
Design and Performance) 

 

 

Data wydania: 
Date of Issue: 

 
Podpis i pieczęć 


