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DEKLARACJA PROJEKTU I MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH  

(Declaration of Design and Performance –DDP)* 

 

DDP Nr UL  ̶ XXX. 00. 000. 000. x 
 

    Wydanie nr 1 z dnia dd.mm.rrrr    
 

1. Nazwa i adres producenta: 

2. Opis i ustalenie wyrobu, obejmujące: 
 

a) nazwa lub oznaczenie określające typ wyrobu: 
 

 ogólny opis lub określenie wyrobu: 
 

 szczegółowy opis i określenie wyrobu: 
 

 lista części wyrobu: 
 

b) standard modyfikacji:  

 
c) główny spis rysunków: 
 
d) ciężar i ogólne wymiary: 

 

3. Odniesienie do specyfikacji, w tym numer normy, wymagań technicznych i specyfikacji 
projektowej producenta: 

4. Nominalne osiągi wyrobu – bezpośrednio lub przez odniesienie do innych dokumentów: 

5. Szczegóły na temat zatwierdzenia, jakie otrzymał wyrób: 

6. Odniesienie do sprawozdania z prób kwalifikacyjnych: 

7. Odniesienie do podręcznika użytkownika lub odpowiednio instrukcji użytkowania i obsługi: 

8. Oświadczenie o spełnieniu mającej zastosowanie normy lub wymagań technicznych oraz  o 
każdym odchyleniu od nich: 

9. Oświadczenie o poziomie spełnienia mającej zastosowanie normy lub wymagań technicznych z 
uwagi na  zdolności wyrobu do  zniesienia różnych warunków otoczenia lub wykazania różnych 
właściwości, w tym wszelkie znane ograniczenia: 

 

10. Zakres wyrobów objętych deklaracją – w przypadku gdy deklaracja dotyczy pojedynczego 
egzemplarza lub określonej listy wyrobów: 

 

11. Cel wystawienia deklaracji: 
 

12. Deklaracja w niniejszym dokumencie jest złożona w imieniu: ………XXX…………….. 

………………XXX……...................   nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie wyrobu 
wymienionego w pkt 2 poza określonymi w niniejszej deklaracji warunkami bez jego zgody. 

 
  dd.mm.rrrr  
Data: ________________________  Podpis: ________________________________________ 
                                        Imię, nazwisko /pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela producenta ** 

 
 
*- Nr DDP składa się z pięciu członów oddzielonych kropkami np:UL-G.03.001.002.a, UL-A.03.002.001., UL-PHG.03.004.001  Pierwszy literowy 

człon  zawierający myślnik oznacza podkategorię urządzenia latającego zgodnie z rozporządzeniem (Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych - Dz. U. poz. 1032 z późn. zm.), drugi dwucyfrowy człon 

oznacza numer podmiotu zatwierdzającego w wykazie podmiotów zatwierdzających, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

trzeci trzycyfrowy człon oznacza producenta wyrobu (numer uzgodniony z podmiotem nadzorującym), czwarty trzycyfrowy człon oznacza kolejny  
numer typu wyrobu, piąty literowy ewentualne modernizacje wyrobu.  
**- Wszystkie kartki niniejszej deklaracji powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem upoważnionego przedstawiciela producenta. 

 


