
stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

REJESTR PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH część 1 (01-180) 
 
 

 

 

1 

 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

01RPS-12/2011 MOTO-LOT DG 
ul. Kozacka 54/9 

87-100 Toruń  
tel. kom. 601 690 571 

motolot-dg@o2.pl 

 

879-025-29-05 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

 - w zakresie UAP i PHGP – Aeroklub Pomorski, Toruń 
 - w zakresie PHGP – w obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PHGP) 

Data wpisu do rejestru 14.12.2011 r.; 14.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 01RPS-12/2011, 01RPS-04/2014  

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 

  

mailto:motolot-dg@o2.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

2 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

02RPS-12/2011 
LET SK WILGA 
Zbigniew Mróz  

Łąkta Górna 284 
32-731 Żegocina 

tel. (14) 613 18 66 
zlin@poczta.onet.pl 

 

868-101-17-69 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko EPKP  
Lotnisko EPNL 
Zator, Tuszów Narodowy, Gdów – miejsca przystosowane do starów i lądowań  
Łąkta Górna 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg jako całości 

AFFP(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego płatowca, zespołu napędowego i systemów 
elektrycznych samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg. 

Data wpisu do rejestru 21.12.2011 r.; 14.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 02RPS-12/2011, 02RPS-04/2014  

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  12.12.2014 r. - 02RPS-12/2011/1; 27.01.2015 r. - 02RPS-12/2011/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
\  
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3 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

03RPS-01/2012 
Szkoła Paralotniowa 

''PARAPASJA''  
ul. Elsnera 11/2B 

92-504 Łódź 

tel./fax: (42) 671 07 09 
tel. kom. 601 343 474 

parapasja@op.pl 

 
727-100-59-64 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 03.01.2012 r.; 29.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 03RPS-01/2012; 03RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
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nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

4 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

04RPS-01/2012 SALT AVIATION Sp. z o.o. 
ul. Gen. Wiktora Thommee 1a  

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki  

tel. kom. 509 054 635; 
515 199 882 

fax: (22) 467 11 90 
info@salt.aero 

 
 

531-165-80-52 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPMO, EPGY, EPLL, EPBC 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 03.01.2012 r.; 09.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 04RPS-01/2012; 04RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  26.06.2012 r. - 04RPS-06/2012/2; 01.10.2017 r. – 04RPS-01/2012/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  09.03.2022 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.15.2022.ULC.1 
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nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

5 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

05RPS-01/2012 ''LANG'' 
ul. Żorska 332 
44-200 Rybnik 

tel. kom. 503 340 630; 774 697 030 
ftolang@gmail.com 

 

642-314-99-42 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik  

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów posiadających 
UAP 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania szybowców; 
– holowania transparentów; 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego; 
– lotów grupowych. 

Data wpisu do rejestru 04.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 05RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  16.03.2022 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.17.2022.ULC.1 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

6 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

06RPS-01/2012 
''HEY PILOT'' 

A. Opoczyński  
ul. Karmelicka 48/3 

31-128 Kraków 
tel. kom. 602 215 854  

aleksander@heypilot.com 

 
945-134-61-13 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Zator – miejsce przystosowane do starów i lądowań 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych. 

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów połączonych holowania szybowców; 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T; 
– wykonywania lotów w nocy w warunkach VFR; 
– wykonywania lotów grupowych; 
– wywożenia skoczków spadochronowych. 

Data wpisu do rejestru 04.01.2012 r.; 10.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 06RPS-01/2012; 06RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  08.04.2016 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0013/01/16 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

7 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

07RPS-01/2012 Aeroklub Jeleniogórski  
ul. Łomnicka – Lotnisko  

58-500 Jelenia Góra 

tel. (75) 752 60 20 
fax: (75) 752 37 01 

tel. kom. 512 215 612 
aeroklubjg@neostrada.pl 

 
 

611-015-57-64 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPJG 

Rodzaje szkoleń  PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego. 

Data wpisu do rejestru 12.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 07RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  24.09.2015 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0034/01/15 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

8 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

08RPS-01/2012 Aeroklub Kujawski  
ul. Toruńska 160 

88-100 Inowrocław  

tel./fax: (52) 357 32 28 
tel. kom. 693 353 228; 772 087 028 

aeroklub@aeroklubkujawski.pl 
piotrf3j@gmail.com 

 
556-000-67-56 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPIN, EPTO, EPBY  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 12.01.2012 r. ; 12.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 08RPS-01/2012; 08RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  23.08.2019 r. - 08RPS-01/2012/2 (rozszerzenie UAVO) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

9 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

09RPS-01/2012 AEROTEKA Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 49/108 

05-080 Izabelin 

tel. (22) 374 16 17 
tel. kom. 507 710 017 

ae@aeroteka.pl 

 
897-001-95-82 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPBC, EPMO 

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów posiadających 
UAP 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania szybowców; 
– holowania transparentów; 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego. 

Data wpisu do rejestru 12.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 09RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

10 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

10RPS-01/2012 
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Lotnicze 

ul. Międzychodzka 
7c/9 

60-371 Poznań 

tel. (61) 623 22 47 
fax: (61) 624 85 44 

tel. kom. 602 422 694 
sebastian.dratwa@gmail.com  

 
779-237-15-71 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 16.01.2012 r.; 18.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 10RPS-01/2012; 10RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

11 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

11RPS-01/2012 
Paralotniowa  

Szkoła Albatrosów 
ul. Kujawska 4/14 

72-600 Świnoujście 

tel. kom. 504 284 246 
szkola.albatrosow@gmail.com 

albatrosteam@alpi.pl 

 

855-119-28-44 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 17.01.2012 r.; 01.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 11RPS-01/2012; 11RPS-01/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu   

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
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stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

12 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

12RPS-01/2012 Aeroklub Kielecki  
ul. Jana Pawła II 9 
26-001 Masłów  

tel. (41) 311 07 06 
fax: (41) 311 08 93 

info@aeroklub.kielecki.pl 

 
 

657-046-36-68 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPKA  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 18.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 12RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  14.04.2014 r. - 12RPS-01/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

13 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 
NIP 

13RPS-01/2012 Aeroklub Łódzki 
ul. Gen. St. Maczka 36 

94-328 Łódź 

tel. (42) 684 35 50 
fax: (42) 687 09 14 

tel. kom. 508 402 949 
sekretariat@aeroklub-lodz.pl 

 
 

729-101-54-57 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

- w zakresie PHGP – w obrębie całego terytorium RP  
 - w zakresie PJ – EPLL 
- w zakresie UAVO - Gen. St. Maczka 36, 94-328 Łódź oraz teren całego kraju 

Rodzaje szkoleń 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) –Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PHGP) 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 19.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 13RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  22.01.2014 r. - 13RPS-01/2012/1; 12.07.2017 r. – 13RPS-01/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:sekretariat@aeroklub-lodz.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

14 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

14RPS-01/2012 SKYDIVE.PL Sp. z o.o. 
Lotnisko Kruszyn     87-

853 Kruszyn  

tel. kom. 502 200 173; 606 425 022; 
608 436 511 

fax: (22) 203 61 84  
szkola@skydive.pl 

 
929-178-40-33 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPWK, EPMR 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJIR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora spadochronowego 

AFF – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnia AFF 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień pilota TANDEMU 

Data wpisu do rejestru 30.01.2012 r.  

Nr zaświadczenia 14RPS-01/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  12.02.2013 r. - 14RPS-02/2013 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:szkola@skydive.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

15 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

15RPS-02/2012 

Paralotnie Nauka Latania  
Kamil Antkowiak 

ULM Center Kamil Antkowiak 

ul. Kamienna 72a 
84-230 Rumia  

tel. (58) 671 32 84 
tel. kom. 602 818 408 
kamil@paralotnie.pl 

 

 
958-001-72-22 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Donimierz  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 09.02.2012 r.; 08.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 15RPS-02/2012; 15RPS-02/2012/2 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  15.11.2012 r. - 15RPS-11/2012 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:kamil@paralotnie.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

16 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

16RPS-02/2012 Aeroklub Wrocławski 
ul. Grabiszyńska 57 

53-503 Wrocław 
tel./fax: (71) 387 87 16 

dyrektor@aeroklub.wroc.pl 

 

896-100-00-57 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPWS 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne metodą na linę do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(B) –Szkolenie teoretyczne i praktyczne metodą AFF do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) –Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 20.02.2012 r.  

Nr zaświadczenia 16RPS-02/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  17.10.2013 r. - 16RPS-02/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  16.02.2021 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.17.2021.ULC.1 

 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

17 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

17RPS-02/2012 "BB AERO" 
ul. Mazańcowicka 92A 
43-300 Bielsko-Biała 

tel. (33) 815 61 11 
tel. kom. 512 488 969 

r.kata@bb-aero.pl 

 
 

547-004-13-41 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
EPBA, EPBP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego. 

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów połączonych holowania szybowców; 
– wykonywania lotów połączonych holowania banerów; 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie do  
    prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T; 
– wykonywania lotów grupowych. 

Data wpisu do rejestru 20.02.2012 r.; 10.07.2014 

Nr zaświadczenia 17RPS-02/2012; 17RPS-02/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  19.09.2018 r. - 17RPS-02/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  12.03.2020 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.24.2020.ULC.1 

 

 

  

mailto:r.kata@bb-aero.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

18 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

18RPS-02/2012 
Centralna Szkoła  
Szybowcowa AP 

ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno 

tel. (65) 529 24 00 
fax: (65) 529 41 39 

tel. kom. 500 081 256 
info@cssleszno.eu 

 
526-030-03-45 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia  
EPLS 

Rodzaje szkoleń 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 22.02.2012 r.  

Nr zaświadczenia 18RPS-02/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.03.2014 r. - 18RPS-06/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

19 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

19RPS-02/2012 

Ośrodek Szkolenia 
Spadochronowego 

"NORMAL" 

ul. Cieszyńska 319 
43-300 Bielsko-Biała 

tel. (33) 811 37 50 
fax: (33) 815 77 73 

tel. kom. 501 595 050 
biuro@normal-jafernik.com.pl 

 
 

547-107-44-95 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPBA 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D. 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS –Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF. 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (TANDEM) 

Data wpisu do rejestru 24.02.2012 r.  

Nr zaświadczenia 19RPS-02/2012  

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  03.12.2013 r. - 19RPS-02/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

20 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

20RPS-02/2012 Aeroklub Ziemi Lubuskiej 
ul. Skokowa 18 
66-015 Przylep 

tel. (68) 321 30 10 
fax: (68) 321 30 11 

azl@azl.pl 

 
000-002-85-57 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPZP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę. 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 27.02.2012 r.  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Nr zaświadczenia 20RPS-02/2012  

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  07.03.2017 r. – 20RPS-02/2012/1; 22.03.2017 r. – 20RPS-02/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

21 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

21RPS-03/2012 

Aeroklub Warszawski –  
Sekcja Spadochronowa 

„SkyDive Warszawa” 

ul. Księżycowa 1 
01-934 Warszawa  

tel. (22) 834 93 35; 691 23 20 
fax: (22) 834 90 63; 691 23 20 

tel. kom. 604 176 930 
wantola@skydive.waw.pl; 

stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl 

 
 
 

572-000-82-09 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Chrcynno 
Aeroklub Warszawski, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

mailto:wantola@skydive.waw.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data wpisu do rejestru 01.03.2012 r.  

Nr zaświadczenia 21RPS-03/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  08.08.2013 r. - 21RPS-03/2012/1, 22.04.2016 r. – 21RPS-03/2012/2; 27.02.2017 r. – 21RPS-03/2012/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -  

 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

22 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 
  

22RPS-03/2012 
Aeroklub Poznański 

im. Wandy Modlibowskiej  
62-006 Kobylnica  

tel. (61) 878 07 25 
fax: (61) 878 07 41 

info@aeroklub.poznan.pl 

 
 

777-001-65-90 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPPK 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T. 

Data wpisu do rejestru 01.03.2012 r.; 18.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 22RPS-03/2012; 22RPS-03/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  19.06.2017 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0013/01/17 

 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

23 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

23RPS-03/2012 
Szkoła Paralotniowa  

"ALTI" 
ul. Isepnicka 29 

34-312 Międzybrodzie Żywieckie   
tel. kom. 601 513 015 

szkolenia@alti-paralotnie.pl 

 
547-135-51-42 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 05.03.2012 r.  

Nr zaświadczenia 16.04.2014 r., 23RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.09.2017 – 23RPS-04/2014/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

24 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

24RPS-03/2012 

Szkoła  
Latania Rekreacyjnego  

"Sky Trekking" 

Pl. Zamkowy 4 
89-100 Nakło  

tel. kom. 507 431 967 
skytrekking@skytrekking.com.pl 

 
 

558-000-79-83 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PGP) 

Data wpisu do rejestru 26.03.2012 r.  

Nr zaświadczenia 24RPS-03/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  16.04.2014 r. - 24RPS-03/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

25 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

25RPS-03/2012 
JANKI 

Grzegorz Jankiewicz 
ul. Dolna 17 B 

15-641 Klepacze 
tel.: (85) 662 72 68 

janki@op.pl 

 
521-268-80-96 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
15-641 Klepacze, ul. Dolna 17 B 

Rodzaje szkoleń  
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego i uprawnienia TM(P) dotyczącego spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 26.03.2012 r.  

Nr zaświadczenia 25RPS-03/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

26 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

26RPS-03/2012 

Szkoła Latania na Paralotniach 
"MUMINEK" 
Dariusz Cisek  

ul. Legionów 214/7 
87-100 Toruń 

tel. (56) 691 83 91 
tel. kom. 794 205 294 
dariuszcisek@wp.pl 

956-111-47-63 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

27.03.2012 r.; 08.07.2014 r.  

Data wpisu do rejestru 26RPS-03/2012; 26RPS-03/2012/2 

Nr zaświadczenia 24.05.2012 r. - 26RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:dariuszcisek@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

27 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

27RPS-03/2012 

Bieszczadzka 
Szkoła Paralotniowa 

"PROWING" 

ul. Ossolińskich 8a 
38-600 Lesko 

tel. (13) 469 84 73 
tel. kom. 606 294 935 

prowing.biuro@gmail.com  

 
 

688-107-03-85 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 30.03.2012 r.; 09.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 27RPS-03/2012; 27RPS-03/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:prowing.biuro@gmail.com


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

28 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

28RPS-04/2012 "AIRACTION" 
ul. Andersa 7 k 

42-200 Częstochowa  
tel. kom. 502 403 765 

xcwalter@O2.pl  

 

573-024-63-48 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 02.04.2012 r.; 29.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 28RPS-04/2012; 28RPS-04/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:xcwalter@O2.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

29 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

29RPS-04/2012 

Ośrodek Szkolenia 
Spadochronowego 

"Para-Sol" 

ul. Zielonogórska 35a/5 
66-016 Czerwieńsk 

tel. kom. 603 195 838 
artur.pinio@wp.pl  

 
 

973-005-69-57 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66-015 Przylep  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 02.04.2012 r.  

Nr zaświadczenia 29RPS-04/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  07.03.2014 r. - 29RPS-04/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:artur.pinio@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

30 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

30RPS-04/2012 

Szkoła Swobodnego Latania  
"GLAJT" 

Andrzej Krzysiak  

ul. Młyńska 11/11 
78-100 Kołobrzeg  

tel. kom. 504 255 846 
glajt_kolobrzeg@poczta.onet.pl  

 
 
 

671-121-16-45 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni. 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 04.04.2012 r.; 10.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 30RPS-04/2012; 30RPS-04/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:glajt_kolobrzeg@poczta.onet.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

31 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

31RPS-04/2012 

Szycie Sprzętu Sportowego 
Paralotnie Nauka Latania  

Bogusław Pelczar 

ul. Północna 141 
38-422 Krościenko Wyżne 

tel. (13) 431 51 95 
tel. kom. 608 452 062 

krogulec141@interia.pl 

 

684-104-58-72 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora pilota paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 05.04.2012 r.; 08.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 31RPS-04/2012; 31RPS-04/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  13.05.2016 r. - 31RPS-04/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:krogulec141@interia.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

32 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

32RPS-04/2012 Aeroklub Szczeciński 
ul. Przestrzenna 10 

70-800 Szczecin 

tel./fax. (91) 461 55 50 
tel. kom. 696 019 501 

aeroklubszczecinski@wp.pl 

 

851-030-66-47 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Szczecin Dębie, ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B, metoda SL 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 13.04.2012 r.  

Nr zaświadczenia 32RPS-04/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  19.07.2019 r. - 32RPS-04/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:aeroklubszczecinski@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

33 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

33RPS-04/2012 
Polskie Stowarzyszenie 
Sportów Powietrznych 

ul. Żytnia 15/12 
01-014 Warszawa 

tel. kom. 601 470 601 
wfilus@wp.pl 

 

525-226-03-12 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, ul. Przemysłowa 48, 97-300Piotrków Trybunalski  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (TANDEM) 

Data wpisu do rejestru 20.04.2012 r.  

Nr zaświadczenia 33RPS-04/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  03.12.2013 r. - 33RPS-04/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:wfilus@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

34 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

34RPS-04/2012 Adams’ School of PPG 
ul. Chemiczna 15 
44-121 Gliwice 

tel. kom. 502 789 246 
adams@paralotnie.pl 

 

684-104-58-72 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PGP) 

Data wpisu do rejestru 20.04.2012 r.  

Nr zaświadczenia 14.04.2014 r., 34RPS-04/2014 – wymiana zaświadczenia 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:adams@paralotnie.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

35 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

35RPS-05/2012 
"FALCO" 

Marcin Sokół 
ul. Wołoska 44/23 
02-583 Warszawa 

tel. kom. 601  296 931 
falco.sokol@o2.pl 

 

729-149-99-23 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na paralotni 

PP-CP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do lotów z pasażerem 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z napędem 

PPGG - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów na motoparalotni 

Data wpisu do rejestru 08.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 35RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:falco.sokol@o2.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

36 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

36RPS-05/2012 

Szkoła Latania 
"AVIATOR" 

Mieczysław Matyasik 

ul. Elbląska 45 
87-100 Toruń 

tel. kom. 601  618 412 
mietek@paralotnie.pl 

 
 

879-103-01-01 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 08.05.2012 r.; 08.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 36RPS-05/2012; 36RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:mietek@paralotnie.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

37 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

37RPS-05/2012 
Poznańska Szkoła Latania  

na Paralotniach S.C. 
os. Rusa 137/2 
61-245 Poznań  

tel. (61) 877 97 01 
tel. kom. 606  271 129 
psparalotnie@wp.pl 

 
 

782-239-02-61 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 08.05.2012 r.; 08.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 37RPS-05/2012; 37RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:psparalotnie@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

38 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

38RPS-05/2012 
"BESKID-PARAGLIDING"  

Anna Zarzecka 
ul. Skośna 11 

43-370 Szczyrk 
tel. kom. 605 834 163 

info@beskid-paralotnie.pl 

 

937-266-26-76 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 07.05.2012 r. 

Nr zaświadczenia 38RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  01.09.2014 r. - 38RPS-05/2012/1; 07.04.2016 r. – 38RPS-05/2012/2; 16.03.2022 r. . – 38RPS-05/2012/3 (zmiana nazwy) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:info@beskid-paralotnie.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

39 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

39RPS-05/2012 

Szkoła Paralotniowa 
"ALBATROS" 

Wojciech Owczarz 

ul. Cegielniana 41 
43-300 Bielsko-Biała  

tel. kom. 501  765 693 
biuro@paralotnie-albatros.pl 

 
 

547-012-99-00 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 08.05.2012 r.; 01.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 39RPS-05/2012; 39RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu   

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:biuro@paralotnie-albatros.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

40 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

40RPS-05/2012 
FHU "TARM" 

Marek Tarczykowski  
ul. Hippiczna 22 

86-005 Białe Błota 

tel./fax. (52) 349 45 36 
tel. kom. 601 666 791 

marek@tarm.pl 

 
 

953-149-57-66 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń  
Biedaszkowo 28 d, 85-157 Bydgoszcz  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 09.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 40RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  10.02.2014 r. - 40RPS-02/2014 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -   
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

41 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

41RPS-05/2012 
 

Aeroklub Elbląski  
 

ul. Lotnicza 8 b 
82-300 Elbląg 

tel. (55) 233 44 10 
fax: (55) 233 52 91 

tel. kom. 602 603 848 
biuro@aeroklubelblaski.pl 

 
 

578-136-70-04 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Elbląski, ul. Lotnicza 8 b, 82-300 Elbląg  

Rodzaje szkoleń  
PJ(B) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego z klasą wyszkolenia B 

UAGP – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego  

Data wpisu do rejestru 10.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 41RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  13.05.2013 r.; 41RPS-05/2013 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  23.07.2014 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0027/01/14 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

42 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

42RPS-05/2012 
Świętokrzyska Szkoła Latania  

"AVIATOR" 
ul. Leśna 2 

26-026 Morawica 

tel. (41) 311 70 65 
fax: (41) 311 71 40 

tel. kom. 500 101 964 
aviator5@wp.pl 

 
 

657-282-04-11 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Kielce – Masłów 
Aeroklub Pińczowski - Pińczów 

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów 
posiadających UAP 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania szybowców; 
– holowania transparentów; 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego; 
– lotów grupowych. 

Data wpisu do rejestru 15.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 42RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  19.11.2015 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0050/01/15 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

43 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

43RPS-05/2012 
"Aloha Aviation" 
Tomasz Chodyra 

ul. Batorego 4 
59-700 Bolesławiec 

tel. kom. 781 333 838 
tomasz@chodyra.pl 

 

612-181-26-16 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 16.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 43RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  04.09.2015 r. – 43RPS-05/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:tomasz@chodyra.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

44 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

44RPS-05/2012 

Szkoła Paralotniowa 
"BIELIK" 

Ryszard Najman  

Os. XXV-lecia 22/19 
58-260 Bielawa  

tel. kom. 504  215 283 
bielik@glajt.pl 

 
 

882-000-55-26 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 16.05.2012 r.; 09.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 44RPS-05/2012; 44RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  07.04.2022 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.29.2022.ULC.1 

 
  

mailto:bielik@glajt.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

45 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

45RPS-05/2012 

Gdyńska Szkoła Paralotniowa 

"KLIF" 
Robert Machel 

ul. Hugo Kołłątaja 51A/10 
81-333 Gdynia  

tel. kom. 602  113 039 
klif@xl.wp.pl 

 
 

586-107-16-94 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 16.05.2012 r. , 05.11.2015 r. (zmiana adresu) 

Nr zaświadczenia 45RPS-05/2012; 45RPS-05/2012/2 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  25.09.2015 r. - 45RPS-05/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:klif@xl.wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 
46 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

46RPS-05/2012 
"DRAGON" 

Paralotniowa Szkoła Latania  

Tomasz Kudaszewicz  

ul. Transportowa 2a/65 
15-399 Białystok 

tel. kom. 504 125 600 
tomek3k@o2.pl  

 
 

542-154-48-52 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 22.05.2012 r.; 09.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 46RPS-05/2012; 46RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:tomek3k@o2.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

47 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

47RPS-05/2012 
Akademicki Ośrodek Szybowcowy 

Politechniki Rzeszowskiej 
Al. Powstańców Warszawy 12 

39-959 Rzeszów 

tel./fax. (17) 854 43 19; 865 11 
00; 865 14 77; 743 22 34 

tel. kom. 607 973 672; 
517 131 161; 723 476 603 

orakl@prz.edu.pl 
ws@prz.edu.pl 

kancelaria@prz.edu.pl 
darnow@prz.edu.pl 

 
 
 
 

813-026-69-99 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Akademicki Ośrodek Szybowcowy, Bezmiechowa Górna 111, 38-600 Lesko 

Rodzaje szkoleń  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków 
powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg jako całości 

TM(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego śmigłowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg jako całości 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg jako całości 

TM(UGL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego szybowca o maksymalnej masie 
własnej nieprzekraczającej 80 kg dla statku jednomiejscowego lub 100 kg dla statku dwumiejscowego, w tym szybowca 
przeznaczonego do startu z nóg pilota, jako całości 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora. 

mailto:ws@prz.edu.pl
mailto:kancelaria@prz.edu.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data wpisu do rejestru 21.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 47RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.12.2014 r. - 47RPS-05/2012/1; 13.03.2017 r. – 47RPS-05/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

48 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

48RPS-05/2012 Aeroklub Częstochowski  
ul. P.O.W. 4 

42-200 Częstochowa  

tel./fax. (34) 360 57 72 
tel. kom. 783 995 277; 693 724 424 
acz@aeroklub-czestochowa.org.pl 

 
 

573-000-47-34 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPRU – Rudniki  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego  

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C  

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

Data wpisu do rejestru 24.05.2012 r. ; 12.12.2014 r. 

Nr zaświadczenia 48RPS-05/2012; 48RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

49 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

49RPS-05/2012 

Wojskowy Klub  
Spadochronowy  

"SKRZYDŁO" 

62-006 Kobylnica 
fax. (61) 854-80-28 

tel. kom. 606 285 086 
szopa.wro@wp.pl 

 
 

911-111-06-24 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Ostrowski, Lotnisko Michałków (Pyrlandia Boogie) 
Aeroklub Poznański, Lotnisko Bednary, Lotnisko Kobylnica  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego  

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C  

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę  

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF  

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (TANDEM) 

Data wpisu do rejestru 24.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 49RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  22.01.2014 r. - 49RPS-05/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:szopa.wro@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

50 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

50RPS-05/2012 
Aeroklub Włocławski 
im. S. Skarżyńskiego 

Lotnisko Kruszyn 
87-853 Kruszyn 

tel./fax. (54) 235 54 44 
biuro@aeroklub.wloclawek.pl 

 
 

888-000-57-54 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPWK – Kruszyn  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego  

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C  

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni  

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PHGP). 

Data wpisu do rejestru 28.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 50RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  18.03.2013 r. - 50RPS-03/2013; 24.09.2014 r. - 50RPS-05/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

51 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

51RPS-05/2012 
"FLY ADVENTURE" 

Szkoła Sportów Lotniczych 

Andrzej Binkowski 

ul. Blankowa 15/17  
58-316 Wałbrzych  

tel. kom. 601 635 643 
aerostar@poczta.onet.pl 

 
 

886-124-97-68 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

TANDEM(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

HGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota lotni 

HG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania lotni 

INS(HGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora lotni 

TANDEM(HGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 29.05.2012 r.; 10.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 51RPS-05/2012; 51RPS-05/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:aerostar@poczta.onet.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

52 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

52RPS-05/2012 
Kamil Mańkowski  

"PROPPG" 
Podolany 60 
32-420 Gdów  

tel. kom. 505 080 520 
aeromajster@poczta.fm 

 

683-200-65-88 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP-CP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do lotów z pasażerem na paralotni 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów na motoparalotni 

Data wpisu do rejestru 31.05.2012 r.  

Nr zaświadczenia 52RPS-05/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  01.04.2022 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.24.2022.ULC.1 

 
  

mailto:aeromajster@poczta.fm


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

53 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

53RPS-05/2012 SkyDive-Club 3miasto 
ul. Słoneczna 1/4 

81-198 Mosty  

tel. kom. 604 201 058;  
793 079 316 

info@skydive-club.com 

 

958-084-04-72 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Aeroklubu Elbląskiego 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 31.05.2012 r. , 10.02.2014 r. 

Nr zaświadczenia 53RPS-05/2012; 53RPS-02/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  -  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -   
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

54 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

54RPS-06/2012 
Aeroklub  

Warmińsko-Mazurski 
ul. Sielska 34 

10-802 Olsztyn 
tel./fax. (89) 527 52 40  

aeroklub@aeroklub.olsztyn.pl 

 

739-000-14-06 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko EPOD, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 01 czerwca 2012 r.  

Nr zaświadczenia 54RPS-06/2012 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  02.04.2014 r. - 54RPS-06/2012/1; 21.12.2020 r. - 54RPS-06/2012/2 (rozszerzenie INS(A)) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -   
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

55 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

55RPS-06/2012 
Aeroklub  

Północnego Mazowsza 
Sierakowo 56 

06-300 Przasnysz  
tel./fax. (29) 751 13 63  

lotniskoprzasnysz@lotniskoprzasnysz.pl 

 

761-145-58-97 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Aeroklub Północnego Mazowsza, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz 

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów 
posiadających UAP 

Data wpisu do rejestru 05 czerwca 2012 r.  

Nr zaświadczenia 55RPS-06/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  21.06.2016 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0025/01/16 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

56 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

56RPS-06/2012 
Szkoła Spadochronowa 

ANTIGRAVITY 
ul. Św. Ducha 88/I/31 

88-100 Inowrocław  
tel. kom. 692 400 357  

skylasek@tlen.pl 

 

556-162-34-16 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Ostrowski, Lotnisko Michałków  
Aeroklub Poznański, Lotnisko Bednary, Lotnisko Kobylnica  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 05 czerwca 2012 r.  

Nr zaświadczenia 56RPS-06/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  21.08.2014 r. - 56RPS-06/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -  
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

57 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

57RPS-02/2013 Aeroklub Bielsko-Bialski 
ul. Cieszyńska 321 

43-300 Bielsko-Biała 

tel./fax. (33) 815 18 79 
tel. kom. 698 628 769 

dyrektor@epba.pl 

 

547-151-38-94 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Aleksandrowie w Bielsku-Białej (EPBA) 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę  

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) –Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (TANDEM)  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora samolotu ultralekkiego  

Data wpisu do rejestru 19.06.2012 r.  

Nr zaświadczenia 57RPS-06/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  28.01.2014 r. - 57RPS-02/2013/2 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

58 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

58RPS-06/2012 Aeroklub Gliwicki 44-100 Gliwice Lotnisko 

tel. (32) 230 15 92 
fax: (32) 230 15 94 

tel. kom. 501 427 135 
sekretariat@aeroklub.gliwice.pl 

 
 

631-010-32-00 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko EPGL 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 25.06.2012 r.; 17.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 58RPS-06/2012; 58RPS-06/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

59 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

59RPS-06/2012 
Ośrodek  

Szkolenia Lotniczego 

Krzysztof Jurkiewicz 

ul. Szosa Chełmińska 
129/40  

87-100 Toruń  

tel. kom. 502 150 838 
osl.krzysztof.j@mikrolot.pl 

 

879-242-11-57 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Kuczwały 65A, 87-140 Chełmża, w obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym 
PHG(L) 

INS (PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

Data wpisu do rejestru 25.06.2012 r.; 17.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 59RPS-06/2012; 59RPS-06/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.10.2015 r. - 59RPS-06/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:osl.krzysztof.j@mikrolot.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

60 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

60RPS-06/2012 

Szkoła Latania na Paralotniach 

"Dynamic Sport" 
Wojciech Pierzyński 

ul. Mikołaja Reja 5 
05-070 Sulejówek  

tel. kom. 602 794 966 
info@dynamicsport.com.pl 

 
 

959-081-98-16 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 25.06.2012 r.; 10.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 60RPS-06/2012; 60RPS-06/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:info@dynamicsport.com.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

61 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

61RPS-06/2012 Aeroklub Ziemi Zamojskiej 
Lotnisko Mokre 115 

22-400 Zamość 
tel./fax: (84) 616 92 59 

aerozam@wp.pl 

 

922-100-78-96 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko EPZA, w obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego  

PJ(B) –Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C  

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę  

Data wpisu do rejestru 25.06.2012 r.  

Nr zaświadczenia 61RPS-06/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  03.12.2013 r. - 61RPS-06/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

62 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

62RPS-06/2012 Aeroklub Białostocki  
ul. Ciołkowskiego 2 

15-602 Białystok 

tel./fax: (85) 742 60 19 
tel. kom. 517 666 116 
wyszkolenie@epbk.pl 

 

542-030-31-64 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Krywlany (EPBK), ul. Ciołkowskiego 2, 15-602 Białystok 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 26.06.2012 r.  

Nr zaświadczenia 62RPS-06/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  24.09.2015 r. - 62RPS-06/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  

63 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

63RPS-07/2012 Aleksander Air-Marine 11-034 Majdy 12 
tel. kom. 602 863 670 
biuro@air-marine.eu 

 

739-375-24-26 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 kg. 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych. 

Data wpisu do rejestru 25.07.2012 r.; 08.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 63RPS-07/2012; 63RPS-07/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -   
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

64 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

64RPS-08/2012 
Szkoła Latania  

Arkadiusz Pomarański 
ul. Rydygiera 11/4 
50-248 Wrocław 

tel. kom. 601 710 522 
info@paragliding.com.pl 

 

917-118-96-06 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 16.08.2012 r.  

Nr zaświadczenia 64RPS-08/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:info@paragliding.com.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

65 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

65RPS-08/2012 
Aeroklub Opolski  

im. Lotników Powstania 
Warszawskiego 

Polska Nowa Wieś  
Lotnisko 

46-070 Komprachcice  

tel. (77) 464 62 26 
fax: (77) 544 99 40 

tel. kom. 754 854 005 
biuro@aeroklub.opole.pl 

 
 

754-181-67-22 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Polska Nowa Wieś – Lotnisko  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 17.08.2012 r.  

Nr zaświadczenia 65RPS-08/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  09.02.2017 r. – 65RPS-08/2012/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

66 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

66RPS-08/2012 
''KOMPOL'' 

Alojzy Dernbach  
Chmielewo 20 

06-150 Świercze  

tel./fax: (23) 691 63 73 
tel. kom. 602 467 969  

kompol@motolotnie.pl 

 
521-108-46-63 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Chrcynno – Lądowisko  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowca ultralekkiego 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni 

UAP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na wiatrakowcu ultralekkim 

UAGP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na wiatrakowcu ultralekkim 

PHGP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora motolotni 

PHGP-CP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do lotów z pasażerem na motolotni 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich (UAP), wiatrakowcach ultralekkich (UAGP) oraz motolotni (PHGP) w 
zakresie: 
– przeszkolenia na nowy typ statku powietrznego. 

Data wpisu do rejestru 21.08.2012 r.  

Nr zaświadczenia 66RPS-08/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:kompol@motolotnie


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

67 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

67RPS-08/2012 
''Bravo-Delta'' 

M. Cedro  
ul. Warszawska 254  

25-414 Kielce  
tel. kom. 601 052 542 

gcedro@poczta.onet.pl 

 

657-155-21-96 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni  

PHG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania motolotni 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 31.08.2012 r.  

Nr zaświadczenia 67RPS-08/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  25.05.2016 r. – 67RPS-08/2012/1 zmiana wpisu 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  24.07.2020r. DECYZJA Nr LPL-2.422.85.2020.ULC.1 

 
  

mailto:gcedro@poczta.onet.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

68 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

68RPS-09/2012 
Pat. Paragliding-Extreme 

Paweł Trzęsowski  
ul. Miłkowskiego 21 

62-800 Kalisz  

tel.: (62) 764 25 57 
tel. kom. 508 198 883 

biuro@pat-paragliding.pl 

 

618-139-01-13 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 05.09.2012 r.; 08.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 68RPS-09/2012; 68RPS-09/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:biuro@pat-paragliding.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

69 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

69RPS-09/2012 

 

Szkoła Spadochronowa  
SKOCZEK 

ul. Podtatrzańska 7 
34-400 Nowy Targ  

tel. kom. 501 061 098 
biuro@skoczek.com.pl 

 

735-118-47-62 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Nowy Targ (EPNT) 
Lotnisko Przasnysz (EPPZ)  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego spadochronu jako całości TM(P) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 11.09.2012 r.  

Nr zaświadczenia 69RPS-09/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  08.08.2013 r. - 69RPS-09/2012/1; 06.05.2014 r. - 69RPS-09/2012/2; 24.07.2015 r. - 69RPS-09/2012/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

70 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

70RPS-09/2012 Aeroklub Rzeszowski  36-002 Jasionka Lotnisko  
tel./fax. (17) 853 62 16 
tel. kom. 603 770 871 

biuro@aeroklub-rzeszowski.pl 

 

813-026-91-18 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPRJ – Jasionka Lotnisko; 36-002 Jasionka  

Rodzaje szkoleń  
UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

Data wpisu do rejestru 13.09.2012 r.  

Nr zaświadczenia 70RPS-09/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

71 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

71RPS-09/2012 

Szkoła Latania Rekreacyjnego 

''AEROKRAK'' 
Krystyna  

Miśkiewicz-Mańkowska 

Podolany 60  
32-420 Gdów 

tel. (12) 451 32 54 
tel. kom. 505 080 470; 501 383 275 
aerokrakparagliding@gmail.com 

 
 

944-113-96-83 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Podolany 60, 32-420 Gdów  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni  

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

TM(PG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego paralotni jako całości TM(PG) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

TM(PPGG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego motoparalotni jako całości 
TM(PPGG) wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 14.09.2012 r.; 10.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 71RPS-09/2012; 71RPS-02/2013/2 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  14.02.2013 r. - 71RPS-02/2013; 01.07.2014 r. - 71RPS-02/2013/1; 12.01.2016 r, - 71RPS-02/2013/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  09.11.2021 DECYZJA Nr LPL-2.422.135.2021.ULC.1 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

72 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

72RPS-09/2012 Aeroklub Lubelski 
Radawiec Duży 272A 

21-030 Motycz 

tel./fax. (81) 503 07 90 (wew. 22) 
tel. kom. 603  303 226 

dyrektor@aeroklub.lublin.pl 

 

713-237-10-33 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego Radawiec Duży 272A; 21-030 Motycz 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym 
PHG(L). 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 24.09.2012 r.  

Nr zaświadczenia 72RPS-09/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  
07.03.2014 r. - 72RPS-09/2012/1; 02.04.2020 r. - 72RPS-09/2012/2 (rozszerzenie PHGP) ; 23.09.2021 r. 72RPS-
09/2012/3 (rozszerzenie UACP, INS(A))  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

73 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

73RPS-09/2012 
Aeroklub Podkarpacki 

Szkoła Lotnicza 

ul. Żwirki i Wigury 8 
38-400 Krosno  

tel. (13) 436 62 03 
fax: (13) 432 12 09 

tel. kom. 604 775 747 
wyszkolenie@aeroklub-podkarpacki.pl 

 
 
 

684-000-25-01 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPKR – Lotnisko Krosno; 38-400 Krosno; ul. Żwirki i Wigury 8 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych. 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego. 

Data wpisu do rejestru 24.09.2012 r.  

Nr zaświadczenia 73RPS-09/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.12.2013 r. - 73RPS-09/2012/1; 05.11.2018 r. – 73RPS-09/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

74 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

74RPS-09/2012 
''AVIA-TECH''  

Szkoła Lotnicza  
ul. Zagórze 1 

38-400 Krosno  

tel./fax: (13) 432 30 95 
tel. kom. 606 331 806  
ostrowski.w@wp.pl 

 
684-112-08-00 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Krosno EPKP 
Lotnisko Iwanowicz EPIW; zatwierdzone lądowiska i inne tereny  

 
 
 
 

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów posiadających UAP 

UAP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na wiatrakowcu ultralekkim 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania transparentów; 
– przeszkolenia na nowy typ samolotu ultralekkiego; 
– lotów grupowych.  

Data wpisu do rejestru 26.09.2012 r.  

Nr zaświadczenia 74RPS-09/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:ostrowski.w@wp


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

75 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

75RPS-09/2012 
Szkoła Motolotniowa 

''HENOR'' 
Henryk Orwat 

Powodowo 1 
64-200 Wolsztyn 

tel./fax: (68) 347 29 29 
tel. kom. 609 676 726 

biuro@henor.pl 

 
 

923-104-32-67 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn 

 
 
 
 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L). 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PHGP). 

Data wpisu do rejestru 26.09.2012 r.; 10.09.2014 r.; 27.04.2021 r.; 03.08.2021 r. 

Nr zaświadczenia 75RPS-09/2012; 75RPS-09/2012/1; 75RPS-09/2012/2; 75RPS-09/2012/3; 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 
  

mailto:biuro@he


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  
76 

 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

76RPS-10/2012 
Szkoła Spadochronowa  

''Parapaltech'' 
Andrzej Palenik  

Kamieniec Górny 28 
34-470 Czarny Dunajec  

tel. (18) 265 72 86 
tel. kom. 504  199 537 

Skok4000@poczta.fm 

 
 

735-164-34-83 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Pobiednik Wielki; 32-126 Igołomia, Aeroklub Krakowski  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 02.10.2012 r. ; 18.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 76RPS-10/2012; 76RPS-10/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  

77 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

77RPS-10/2012 
''TOP'' 

Szkoła Paralotniowa 
Wojciech Łuczyński  

ul. Wiązowa 132  
43-378 Rybarzowice  

tel. kom. 662 148 367 
topparalotnie@gmail.com  

 
 

634-001-33-87 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Regionalny w Pińczowie  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP–  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni  

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem  

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni  

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni  

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem  

Data wpisu do rejestru 04.10.2012 r., 08.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 77RPS-10/2012, 77 RPS-10/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:topparalotnie@gmail.com.


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

78 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

78RPS-10/2012 Aeroklub Gdański  
ul. Powstańców Warszawy 36 

83-000 Pruszcz Gdański  

tel. fax: (58) 682 34 37 
tel. kom. 507 118 785 
klub@aeroklub.gda.pl 

 

593-109-10-59 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Pruszcz Gdański; 83-000 Pruszcz Gdański; ul. Powstańców Warszawy 36 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 05.10.2012 r.  

Nr zaświadczenia 78RPS-10/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  02.04.2014 r. - 78RPS-10/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

79 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

79RPS-10/2012 
Aeroklub Leszczyński  

Oddział  
Aeroklubu Polskiego 

ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno 

tel. (65) 529 32 19 
fax: (65) 528 75 10 

tel. kom. 605 225 407 
aeroklub.leszno@onet.eu 

 
 

697-202-71-42 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Leszno/Strzyżewice EPLS, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych. 

Data wpisu do rejestru 11.11.2012 r.; 08.07.2014 r.; 03.08.2021 r. 

Nr zaświadczenia 79RPS-10/2012; 79RPS-10/2012/1; Nr 79RPS-10/2012/3 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  27.02.2015 r. - 79RPS-10/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:aeroklub.leszno@one


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

80 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

80RPS-10/2012 
''AVIATION SERVICE'' 

Stanisław Nowakowski Sp.J.  
ul. Gen. S. Kaliskiego 57 01-

476 Warszawa  

tel. (22) 498 11 55 
fax: (22) 497 06 83 

tel. kom. 503 073 458 
biuro.camo@gmail.com 

 
 

521-324-71-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
 

Rodzaje szkoleń  

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego MM z uprawnieniem dotyczącym samolotu o masie startowej do 495 kg  

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego wiatrakowca o masie startowej 
(MTOM) do 560 kg, jako całości 

Data wpisu do rejestru 11.10.2012 r.  

Nr zaświadczenia 80RPS-10/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  17.07.2020 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.81.2020.ULC.1 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

81 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

81RPS-10/2012 
''OMEGA'' 

Szkoła Spadochronowa 
Rafał Grabowski  

Malawa 124 
36-007 Krasne 

tel. kom. 504 992 273 
biuro@spadochrony.com.pl 

 
 

865-106-52-46 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Rudnik, Kościele, ul. Jana Pawła II, 42-200 Rudniki; 
Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-126 Igołomia  

Rodzaje szkoleń  

MM – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych z uprawnieniem 
dotyczącym spadochronu jako całości TM(P) 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 17.10.2012 r.  

Nr zaświadczenia 81RPS-10/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  28.01.2014 r., 81RPS-10/2012/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  13.08.2014, DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0032/01/14 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 
82 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

82RPS-11/2012 
WIKTOR 

Jerzy Grabowski  
Horodniany 28G 
16-001 Kleosin 

tel. kom. 698 450 118 
jerzygrabowski@poczta.onet.pl 

 

546-118-20-94 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Lewickie, Lewickie Stacja 2/2, 16-061 Juchnowiec Kościelny 
Lądowisko Turośń. Gm. Turośń Kościelna 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 560 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców 
lądowych. 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 06.11.2012 r.; 10.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 82RPS-11/2012; 82RPS-11/2012/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  31.05.2016 r. – 82RPS-11/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:jerzygrabowski@poczta.one


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

83 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

83RPS-11/2012 ''INVEST MAZURY'' 
ul. Olsztyńska 15 A 

11-500 Giżycko 

tel. (89) 752 45 21 
fax: (89) 752 45 21 

tel. kom. 501 258 134 
biuro@lotniskoketrzyn.pl 

 
 

845-166-24-63 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Kętrzyn Wilamowo (EPKE); Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn   

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

AFPP(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 
MM z uprawnieniem dotyczącym płatowca, zespołu napędowego i systemów elektrycznych samolotu o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg  

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 
MM z uprawnieniem dotyczącym samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, jako całości  

AFPP(AG) – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych MM z uprawnieniem 
dotyczącym płatowca, zespołu napędowego i systemów elektrycznych wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 
560 kg  

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 
MM z uprawnieniem dotyczącym wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg, jako całości  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

mailto:s.tolwinski@mazuryairshow.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data wpisu do rejestru 22.11.2012 r.  

Nr zaświadczenia 83RPS-11/2012 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  20.03.2014 r. - 83RPS-11/2012/1; 05.11.2015 r. – 83RPS-11/2012/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

84 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

84RPS-01/2013 
ROZAIRO ULTRALIGHT ACADEMY 

prowadzący podmiot szkolący 

ROZAIRO Ireneusz Rozum 

ul. Neseberska 4/125 
02-758 Warszawa 

tel. kom. 508 100 801 
ireneusz.rozum@rozairo.com; 

info@rozairo.pl; office@rozairo.pl  

 

113-210-08-68 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Cała Polska w szczególności: 
Lądowisko Makasieje k/Ełku (EPEK) (główne lądowisko bazowe), lądowisko Giże k/Olecka (EPGE), lądowisko Zawiszyn k/Dubeninek (EPZW), 
lądowisko Mazury Residence k/Giżycka (EPGM), lądowisko Wola Krakowiańska k/Warszawy, lotnisko Olsztyn Mazury K/Szczytna (EPSY), lotnisko 
Olsztyn Dajtki (EPOD), lotnisko Łódź Lublinek (EPLL), lotnisko Babice (EPBC) 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 
kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych. 

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca 

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego 

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, 
jako całości 

TM(H) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 
kg, jako całości 

TM(AG) – Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 
560 kg, jako całości 

mailto:ireneusz.rozum@rozairo.com
mailto:info@rozairo.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

AFPP(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego płatowca, zespołu napędowego i systemów 
elektrycznych samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg 

AFPP(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego płatowca, zespołu napędowego i systemów 
elektrycznych śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg 

AFPP(AG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego płatowca, zespołu napędowego i systemów 
elektrycznych wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg 

AV – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego dotyczącego awionetki i systemów elektrycznych samolotu i 
śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg oraz wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania banerów; 
– holowania szybowców; 
– wyrzucania skoczków spadochronowych; 
– lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR); 
– lotów nocnych (NVFR); 
– lotów grupowych; 
– przeszkolenia na nowy typ. 

Szkolenie specjalistyczne na wiatrakowcach ultralekkich UAGP w zakresie: 
– przeszkolenia na nowy typ wiatrakowca 

Data wpisu do rejestru 18.01.2013 r.  

Nr zaświadczenia 84RPS-01/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  26.03.2013 r. - 84RPS-03/2013; 27.06.2019 – 84RPS-12/2013/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

85 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

85RPS-02/2013 
''Mikrolot''  

Przemysław Jurkiewicz  
ul. Łyskowskiego 40 B/27 

87-100 Toruń 
tel. kom. 512 142 587 
przemek@mikrolot.pl 

 

879-242-11-57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Kuczwały 65 A, 87-140 Chełmża 

Rodzaje szkoleń  

PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

PHG(S) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania motolotni wodnych 

INS(PHGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na motolotni 

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego  

Szkolenie lotnicze specjalistyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w nocy w warunkach VFR dla pilotów UACP. 

Data wpisu do rejestru 05.02.2013 r; 17.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 85RPS-02/2013; 85RPS-02/2013/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.05.2015 r. - 85RPS-02/2013/2; 27.02.2017 r. - 85RPS-02/2013/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  

 

86 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

86RPS-02/2013 

Sądecki Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego 

''AERO-LACH''  
Wiesław Szewczyk 

Jasienna 243 
33-322 Korzenna 

tel. kom. 506 758 945 
wszewczyk.ns@wp.pl 

 
 

 

734-003-57-45 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko „Jasienna”   

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 08.02.2013 r. 

Nr zaświadczenia 86RPS-02/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  28.05.2014 r. - 86RPS-05/2014 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

  

 

87 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

87RPS-11/2013 

Szkoła Spadochronowa 

Blue Sky Team 
Krzysztof Wiśniewski 

51-124 Wrocław 
tel. kom.609 099 291 

wisniawso@wp.pl 

 
 
 

895-132-32-73 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Szymanów, Michałków, Bednary, Leszno, Oksywie, Mirosławice, Piotrków Trybunalski, Powidz, Chrcynno, Gliwice, 
Włocławek   

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego  

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B  

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C  

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D  

TANDEM–  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL ) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF  

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM  

Data wpisu do rejestru 22.11.2013 r. 

Nr zaświadczenia 87RPS-11/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

88 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

88RPS-03/2013 
ULTRASKY 

Jarosław Cieluch 
ul. Kasztanowa 21A 

55-120 Lubnów 
tel. kom. 506 044 431 
ultrasky@ultrasky.pl 

 

897 105 77 22 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Goędzinów, EPWS – lotnisko aeroklubowe Szymanów 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

Data wpisu do rejestru 04.o3.2013 r.; 29.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 88RPS-03/2013; 88RPS-03/2013/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

89 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

89RPS-03/2013 KRAKSKY Sp. z o. o. 
Węgrzyce Wielkie 616 

32-002 Węgrzyce Wielkie 
tel. kom. 606 464 600 

biuro@kraksky.pl 

 

677-235-04-18 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-126 Igołomia 
Lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego, 33-314 Łososina Dolna 
Aeroklub Śląski w Katowicach, 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 21.o3.2013 r. 

Nr zaświadczenia 89RPS-03/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  05.03.2014 r. - 89RPS-03/2013/1; 10.05.2019 r. – 89RPS-03/2013/2  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  17.09.2021 DECYZJA Nr LPL-2.422.119.2021.ULC.1 

 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

90 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

90RPS-03/2013 
Szkoła Paralotniowa 

Cloudbase 
Marek Mastalerz 

Al. Jerozolimskie 151/2 
02-326 Warszawa 

 
tel. kom.607 624 487 
info@cloudbase.pl 

 

 
827-155-17-10 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Łęki Kościelne  gm. Krzyżanów woj. Łódzkie 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 26.03.2013 r., 08.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 90RPS-03/2013, 90RPS-03/2013/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  31.08.2016 r. - 90RPS-03/2013/2; 02.08.2018 r. - 90RPS-03/2013/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

91 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

91RPS-04/2013 
SKY FUN S.C. 
Anna Kempys  

Gabriel Batkiewicz 

ul. Ustronie 7 B 
34-400 Nowy Targ 

tel. kom. 694 473 616 
lukaszkempys@skyfun.pl 

 
735-283-35-53 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Nowy Targ ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ 
Lotnisko Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko Biała 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS(PJ)– Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora spadochronowego 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 09.o4.2013 r.; 10.07.2014 

Nr zaświadczenia 91RPS-04/2013; 91RPS-04/2013/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  04.03.2015 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0010/01/15 

 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

92 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

92RPS-04/2013 
Szkoła Bezpiecznego Latania 

Tomasz Wesołowski 
ul. Myśliwska 47 
43-370 Szczyrk 

tel. kom.602 536 168 
338 178 090 

sbl@paralotnie.szczyrk.pl 

 
657-171-94-43 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP-INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora na paralotni 

PP-CP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do lotów z pasażerem 

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów na motoparalotni 

Data wpisu do rejestru 17.o4.2013 r. 

Nr zaświadczenia 92RPS-04/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

93 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

93RPS-04/2013 
F.H.U. „JARMIR” Jarosław 

Hernas 
ul. Cisowa 58 

43-384 Jaworze 

tel. (33) 817 38 49 
tel. kom. 606 497 233 

harnassky@wp.pl 

 
937-150-50-87 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Bielsko-Bialski 
Bielsko-Biała 43-300, ul. Cieszyńska 321 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJIR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora spadochronowego 

AFF – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnia AFF 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień pilota TANDEMU 

Data wpisu do rejestru 24.04.2013 r. 

Nr zaświadczenia 93RPS-04/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  11.10.2017 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0028/01/17 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

94 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

94RPS-05/2013 
Górska Szkoła Szybowcowa AP 
ŻAR im. Adama Dziurzyńskiego  

ul. Górska 19 
34-312 Międzybrodzie 

Żywieckie 

tel. (33) 866 10 46 
tel. kom. 691 555 550 

fax.33/8621477 
wyszkoleniezar@poczta.onet.pl 

 
553-248-45-15 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko ŻAR (EPZR) w Międzybrodziu Żywieckim 
Lotnisko pomocnicze Aleksandrowice  (EPBA) w Bielsku-Białej 

Rodzaje szkoleń  

UAP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego 

UAP-CVFR – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów posiadających 
UAP 

Szkolenie specjalistyczne na samolotach ultralekkich UAP w zakresie: 
– holowania szybowców; 
– holowania banerów; 

Data wpisu do rejestru 09.05.2013 r.  

Nr zaświadczenia 94RPS-05/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  17.07.2020 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.79.2020.ULC.1 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

95 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

95RPS-05/2013 
PARASTYLE  

Sylwia Grzybowska  
ul. Gen St. Maczka 4 

37-700 Przemyśl 

tel. kom.508 27 37 67 
790 767 353 

info@parastyle.pl 

 
 

795 203 96 51  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 13.05.2013 r.  

Nr zaświadczenia 14.04.2014 r., 95RPS-04/2014 – wymiana zaświadczenia 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  14.04.2016 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0017/01/16 

   



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

96 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

96RPS-06/2013 
Aeroklub Mielecki  

im. Braci Działowskich 

ul. Kosmonautów – 
Lotnisko 

39-300 Mielec 

tel. (17) 788 76 95 
fax. (17) 788 77 20 

biuro@aeroklub.mielec.pl 

 

817 14 10 080 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko EPML w Mielcu, ul. Lotniskowa 14, 39-300 Mielec 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 07.06.2013 r.; 08.07.2014 r.  

Nr zaświadczenia 96RPS-06/2013; 96RPS-06/2013/1 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

97 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

97RPS-08/2013 
Wektor Air 

Artur Mędrzycki 
ul. Michała Kajki 3/1 

10-546 Olsztyn 
tel. kom. 730 545 970 

wektorair@wp.pl 

 

739 369 30 89 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia  

Lotnisko Elbląg (EPEL) 
Lotnisko Gdańsk Rębiechowo (EPGD) 
Warszawa Babice (EPBC) 
Koszalin Zegrze Pomorskie (EPKZ) 
Lądowisko Gryźliny (EPGR) 

Lądowiska dodatkowe używane sporadycznie to EPPN ,EPMX 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T. 

Data wpisu do rejestru 01.08.2013 r.; 03.09.2014 r.; 10.11.2016 r. 

Nr zaświadczenia 97RPS-08/2013; 97RPS-08/2013/1; 97RPS-08/2013/2 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

98 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

98RPS-08/2013 
Sky-Szefo  
Jacek Zych 

ul. Graniczna 15  
38-420 Korczyna 

tel. kom. 603 777 618 
784 955 329 

skyszefo@o2.pl bartekstyle@wp.pl 

 
 

678 105 67 76 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska lub  miejsca prowadzenia szkolenia   

Certyfikowany Warsztat Obsługi Sprzętu Spadochronowego – 38-420 Korczyna, ul. Graniczna 15 
Aeroklub Podkarpacki – 38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 8, skrytka pocztowa 63 
Aeroklub Krakowski – 32-126 Igołomia, lotnisko Aeroklubu Pobiednik Wielki 

Rodzaje szkoleń  
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego MM z 
uprawnieniem dotyczącym spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 12.08.2013 r.  

Nr zaświadczenia 98RPS-08/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

99 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

99RPS-08/2013 Aeroklub Śląski w Katowicach  
Lotnisko Muchowiec 

40-271 Katowice 

tel. (32) 256 10 53 
fax. (32) 256 27 56 

recepcja@aeroklub.katowice.pl 

 
634 002 16 36 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
EPKM Katowice Muchowiec 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych 

Data wpisu do rejestru 28.08.2013 r.  

Nr zaświadczenia 99RPS-08/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  09.09.2020-DECYZJA Nr LPL-2.422.96.2020.ULC 1 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

100 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

100RPS-09/2013 

SZKOŁA SPADOCHRONOWA 
AFF.COM.PL S.C.  

Bartosz Staśkiewicz,  
Sebastian Dratwa  

ul. Kazimierza Wielkiego 
10, 

65-047 Zielona Góra 

tel. (61) 623 22 47 
tel. kom. 602 422 694, 606 997 483 

fax. (61) 624-72-81 
szkola@aff.com.pl 

 
 
 

973 100 94 57  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPPB – 65-001 Bednary, Lotnisko Bednary, 
EPPK – 62-006 Lotnisko Kobylnica, 
EPGL – Gliwice Lotnisko, 44-100 Gliwice 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 24.09.2013 r.  

Nr zaświadczenia 100RPS-09/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

101 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

101RPS-11/2013 „SPADOCHRONIARZ” Michał Krok 
ul. św. Brata Alberta 

83/91, 
42-224 Częstochowa 

tel. kom. 784 955 329; 
513 227 804 

bartekstyle@wp.pl 

 

949-158-06-31  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPKN – 47-325 Kamień Śląski, Lotnisko Kamień Śląski 
EPKP – 32-126 Igłomia, Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego Lotnisko Pobiednik Wielki 
EPPT – 97-300 Piotrków Trybunalski, Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 05.11.2013 r.  

Nr zaświadczenia 101RPS-11/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  11.08.2020 DECYZJA Nr LPL-2.422.90.2020.ULC.1  
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

102 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

102RPS-12/2013 
PARAELEMENT  

Krzysztof Romicki 
ul. Wielicka 36, 

02-657  Warszawa 

tel. (22) 843 00 55 
tel. kom. 503 736 736 

fax. (22) 843 00 57 
info@paraelement.pl 

 
 

529-129-42-78  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Wielicka 36, 02-657 Warszawa (siedziba firmy) 

Rodzaje szkoleń  

PGP–  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni  

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem  

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni  

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem  

Data wpisu do rejestru 02.12.2013 r. 

Nr zaświadczenia 102RPS-12/2013 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

103 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

103RPS-01/2014 
DEDAL  

Grzegorz Raźniewski 

ul. Generała Władysława 
Andersa 112A/26 
58-304 Wałbrzych 

tel. 608 327 575 
grzegorz-razniewski@wp.pl 

 
 

886-224-65-65  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Świebodzice,  
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 10.01.2014 r. 

Nr zaświadczenia 103RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

104 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

104RPS-01/2014 Flytronic Sp. z o.o. 
ul. Bojkowska 43 
44-100 Gliwice 

tel. +48 (32) 461 23 50 
kom. +48 601 312 556 
fax. +48 (32) 461 23 54 
flytronic@flytronic.pl 

 
969-151-39-93  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie teoretyczne: ul. Bojkowska 43 w Gliwicach, lub na terenie placówki wyznaczonej przez klienta; 
Szkolenie praktyczne: Lotnisko EPGL, lub na terenie wyznaczonym przez klienta (spełniającym wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu). 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 23.01.2014 r. 

Nr zaświadczenia 104RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  08.09.2015 r. - 104RPS-01/2014/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

105 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

105RPS-01/2014 
Fly2Live SC  

Marcin Siekierski Andrzej Walczak 
ul. Szybowników 28 

64-100 Leszno 
kom. +48 606 760 952 

marcin@fly2live.pl 

 
 

787-207-82-93  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 23.01.2014 r. 

Nr zaświadczenia 105RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  09.05.2018 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0011/01/18 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

106 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

106RPS-01/2014 
Grupa Spadochronowa REAKTOR24 

Piotr Przybyła 
ul. Baczyńskiego 48 

38-400 Krosno 
tel. kom. 0 602 449 785 
reaktor24@gmail.com 

 
 

684-143-37-09  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Krosno (EPKR)– ul. Żwirki i Wigury  
Lotnisko Iwonicz (EPIW) 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 27.01.2014 r. 

Nr zaświadczenia 106RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

 

107 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

107RPS-03/2014 
„COPYFLY”  

Maciej Rudnicki 
ul. Niegolewskich 10 

60-232 Poznań 
kom. 0 696-581-932 
info@motolotnia.eu 

 

779-223-43-19  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Siedziba przedsiębiorcy: ul. Niegolewskich 10 

Rodzaje szkoleń  PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L). 

Data wpisu do rejestru 04.03.2014 r. 

Nr zaświadczenia 107RPS-03/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

108 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

108RPS-03/2014 
Szkoła Pilotażu Paralotni „FLY 

SCHOOL” 
JACEK GOCYŁA 

ul. Staszica 86 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. kom. 604 198 487 
szkola@flyschool.com.pl 

 
 

692-103-31-76  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkoła Pilotażu Paralotni „FLY SCHOOL” JACEK GOCYŁA - ul. Staszica 86, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 04.03.2014 r. 

Nr zaświadczenia 108RPS-03/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

109 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

109RPS-03/2014 
Aeroklub  

Ziemi Piotrkowskiej 

ul. Przemysłowa 48 
97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel./fax. (44) 647-74-73 
tel. kom. 602 235 148 
aeroklub@azp.com.pl 

 

771 000 87 30 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPPT Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej 
Piotrków Trybunalski ul. Przemysłowa 48 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych 

Data wpisu do rejestru 05.03.2014 r. 

Nr zaświadczenia 109RPS-03/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  
- 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

110 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

110RPS-03/2014 SKYLUMA.PL 
ul. Horsztyńskiego 4/B5 
83-000 Pruszcz Gdański 

tel. kom.  502 130 583 
 784 521 467 

info@skyluma.pl 

 

583-268-84-52  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Horsztyńskiego 4/B5, 83-000 Pruszcz Gdański 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 05.03.2014 r. 

Nr zaświadczenia 110RPS-01/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  12.09.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0033/01/19 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

111 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

111RPS-03/2014 

SILESIANAIR Sp. z o.o. 
ALTUS – SZKOŁA PILOTAŻU 

PARALOTNI 

ul. Zakopiańska 5 
40-219 Katowice 

tel. kom. 601-430-216; 
 722-000-004 

grzegorz@samoloty.slask.pl 

 
 

954-272-62-64  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Osikowa 48, 40-181 Katowice 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 06.03.2014 r. 

Nr zaświadczenia 111RPS-03/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

\112 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

112RPS-04/2014 
OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO 

„OLIMPIC Skydive” 

ul. Bajana 29/14 
54-129 Wrocław  

adres do korespondencji: 
Mirosławice, ul. Lotnicza 8 

55-050 Sobótka 

tel. (71) 390 91 39 
fax. (71) 390 81 73 

tel. kom. 502 603 597 
j.ambrozik@olimpic-skydive.pl  

 
 
 

894-289-91-63  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Mirosławice (EPMR)– gmina Sobótka woj. dolnośląskie 
Mirosławice, ul. Lotnicza 8, 55-050 Sobótka 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 02.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 112RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

113 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

113RPS-04/2014 

OŚRODEK SZKOLENIA 
LOTNICZEGO 

Romuald Ruks 

ul. Chopina 10 
64-600 Oborniki 

tel. 61/ 296-30-10 
fax. 61/ 296-30-10 

tel. kom. 505-151-798 
stopkor@op.pl  

 
 

787-002-29-92  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Oborniki Wlkp. 
Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze, ul. Wybudowanie 129, 64-600 Oborniki, Wielkopolska   

Rodzaje szkoleń  PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 

Data wpisu do rejestru 02.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 113RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

114 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

114RPS-04/2014 
ALTI Spółka Cywilna 

Tamara Dudek  
Tomasz Bieńkowski 

ul. Isepnicka 29 
34-312 Międzybrodzie 

Żywieckie 

kom.  601-513-015 
dudek.tamara@gmail.com 

 

553-251-47-71  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Siedziba szkoły: ul. Isepnicka 29, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, O.W. Niagara, 
Szkolenie Etap I:  prowadzone na stoku szkoleniowym Jaworzyna w Międzybrodziu Żywieckim, 
Szkolenie Etap II: prowadzone w górach oraz za wyciągarką 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 02.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 114RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  14.03.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0010/01/19 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

115 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

115RPS-04/2014 
OŚRODEK SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO 

„SZOPINSKY” Krzysztof ‘Szopa’ Szopiński 
ul. Rzeczna 13/1  
51-348 Wrocław 

tel. (71) 330 56 17 
fax. (71) 313 56 17 

tel. kom. 604 544 313 
szopa.zelazny11@wp.pl  

 
 

899-169-09-31  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Ostrowski – Lotnisko Michałków, 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 14.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 115RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  12.10.2020 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.105.2020.ULC.1 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

116 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

116RPS-04/2014 

OŚRODEK SZKOLENIA 
SPADOCHRONOWEGO 

Inoskydive 
Wiesław Kilian 

ul. Wachowiaka 10/1  
88-100 Inowrocław 

tel. kom. 691-488-372 
inoskydive@wp.pl  

557-116-39-10  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Kujawski, ul. Toruńska 160, 88-100 Inowrocław oraz inne lotniska z których zarządzającymi zostaną podpisane umowy na 
prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 14.04.2014 r. 

Nr zaświadczenia 116RPS-04/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  09.02.2017 r. – 116RPS-04/2014/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

117 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

117RPS-05/2014 
OŚRODEK SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO 

SKYRIDERS.PL 
Maciej Michalak  

Zacharzew  
ul. Krotoszyńska 49  

64-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. kom. 500-999-955 
yeti@skyriders.pl  

 

 
622-232-14-98  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Michałków, ul. Lotnicza, 63-400 Ostrów Wielkopolski  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 28.05.2014 r. 

Nr zaświadczenia 117RPS-05/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

118 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

118RPS-05/2014 
Szkoła Paralotniowa 

GAGARIN 
Monika Zdunek  

Łucka Kolonia 9 
21-100 Lubartów 

tel. kom.  609 966 669 
info@gagarin.org.pl 

 
712-106-67-63  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Łucka Kolonia 9, 21-100 Lubartów 
Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu  

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 28.05.2014 r. 

Nr zaświadczenia 118RPS-05/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

119 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

119RPS-06/2014 
FLYING MAN PARALOTNIE  

Tomasz Krzysztof  
ul. Słoneczna 4A 

34-220 Maków Podhalański 
tel. kom.  604 915 246 
biuro@flyingman.pl 

 
 

552-103-22-58 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 03.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 119RPS-06/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

120 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

120RPS-06/2014 
"AIR-SPORT" 

Krzysztof Dudziński 
ul. Strążyska 13 

34-500 Zakopane 
tel. kom.  880 111 133 

info@air-sport.pl 

 

736-103-95-24 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

Data wpisu do rejestru 03.06.2014 r. 

Nr zaświadczenia 120RPS-06/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  08.17.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0024/01/19 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

121 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

121RPS-07/2014 GEDEON Sp. z o.o. 
ul. Ugorek 1A 

31-450 Kraków 
tel. kom. 696-982-038 

chris@o2.pl  

 
945-217-90-31  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 321  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 01.07.2014 r. 

Nr zaświadczenia 121RPS-07/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  10.06.2019 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0019/01/19 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

122 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

122RPS-08/2014 
Centrum Spadochronowe 

''OMEGA'' 
Małgorzata Kubas-Grabowska 

Malawa 124 
36-007 Krasne 

tel. kom. 504 471 425 
gocha5555@poczta.onet.pl 

 
 

813-124-15-24 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Rudnik, Kościele, ul. Jana Pawła II, 42-200 Rudniki; 
Lotnisko Jasionka  

Rodzaje szkoleń  

MM – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych z uprawnieniem 
dotyczącym spadochronu jako całości TM(P) 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 07.08.2014 r.  

Nr zaświadczenia 122RPS-08/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  14.05.2021 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.63.2021.ULC.1 

 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

123 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

123RPS-08/2014 
Szkoła Spadochronowa 

SKYDIVE-CHEŁM 

Ćmielów  
ul. Wrzosowa 10 

20-388 Lublin 

tel./fax. (81) 759 40 26 
tel. kom. 602 481 033 
biuro@misura.com.pl 

 

862-151-39-58 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Depułtycze Królewskie 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 28.08.2014 r.  

Nr zaświadczenia 123RPS-08/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  05.02.2016 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0006/01/16 

 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 
124 

 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

124RPS-09/2014 
Klub Sportów Ekstremalnych  

Michał Zawadzki  
Ramiszów 31 

51-217 Ramiszów 
tel. kom. 725 500 310 

loty@feelandfly.pl  

 

895-190-52-88 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

Data wpisu do rejestru 09.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 124RPS-09/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  31.05.2017 r. – 124RPS-09/2014/1; 08.05.2018 r. – 124RPS-09/2014/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:loty@feelandfly.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 
125 

 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

125RPS-09/2014 
ZPHU ''AIR ECHO'' 
Andrzej Kraszewski 

ul. H. Poświatowskiej 17 
42-100 Kłobuck  

tel. kom. 607 112 315 
echoplus@op.pl  

 

574-121-28-09 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Kłobuck 
Lotnisko Rudniki  

Rodzaje szkoleń  
PHGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni z uprawnieniem podstawowym 
PHG(L) 

Data wpisu do rejestru 17.09.2014 r. 

Nr zaświadczenia 125RPS-09/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:echoplus@op.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

126 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

126RPS-09/2014 S.C. FINIST sp. z o.o. sp.k. 
ul. Rubinowa 2a 
44-121 Gliwice 

tel. kom. 697 858 894;  
602 557 757 

wojciech.schneider@megiw.pl 

 

631-264-96-47 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Gliwice, ul. Lotników, 44-100 Gliwice 
Lotnisko Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 321, 44-300 Bielsko Biała  
Lotnisko Kobylnica 
Lotnisko Aeroklubu Elbląskiego 

Rodzaje szkoleń 

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie: 
– szkolenia do uzyskania uprawnienia kamerzysty; 
– budowanie kręgu do lądowania oraz lądowanie w ograniczonym terenie w różnych warunkach pogodowych; 
– do uzyskania umiejętności do wykonywania skoków z pasażerem (tandem) dla potrzeb lotnictwa państwowego; 
– do uzyskania uprawnienia do wykonywania skoków z zasobnikiem dla potrzeb lotnictwa państwowego. 

Data wpisu do rejestru 30.09.2014 r.  

Nr zaświadczenia 126RPS-09/2014 



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  09.03.2021 r. – 126RPS-09/2014/1 (zmiana nazwy, zmiana adresu)  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

127 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

127RPS-10/2014 
RC-LIPOL 

Piotr Sinica  
Lotnisko Jasionka 926 

36-002 Jasionka 

tel. kom. 668 851 085; 
530 880 800 

tomek@rc-lipol.pl 
piotr@rc-lipol.pl 

 
 

813-148-08-32  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Rzeszów 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 07.10.2014 r. 

Nr zaświadczenia 127RPS-10/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  20.01.2015 r. - 127RPS-10/2014/1; 29.04.2016 r. – 127RPS-10/2014/2 (zmiana siedziby) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:tomek@rc-lipol.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

128 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

128RPS-12/2014 
Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych 
ul. Księcia Bolesława 6 

01-466 Warszawa  

tel./fax. (22) 685 13 00 
tel. kom. 531 495 238 

poczta@itwl.pl 
wojciech.lorenc@itwl.pl 

 
 

525-000-72-82  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Księcia Bolesława 6, 01-466 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 11.12.2014 r. 

Nr zaświadczenia 128RPS-12/2014 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:poczta@itwl.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

129 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

129RPS-01/2015 SILVAIR Sp. z o.o. 
Al. KEN 85 lok. U26 
02-777 Warszawa  

tel./fax. (22) 335 07 96 
tel. kom. 603 510 840 

info@silvair.net 

 

951-218-13-05  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Sobienie Szlacheckie 30, 08-443 Sobienie Jeziory 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 29.01.2015 r. 

Nr zaświadczenia 129RPS-01/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

130 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

130RPS-02/2015 NOVELTY RPAS Sp. z o.o. 
ul. Toruńska27  
44-100 Gliwice 

tel. kom. 514 749 424; 
660 634 625 

kontakt@noveltyrpas.com 

 

 

631-265-50-85  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie teoretyczne: ul. Zygmunta Starego 11 a w Gliwicach, lub na terenie placówki wyznaczonej przez klienta; 
Szkolenie praktyczne: Lotnisko EPGL lub na terenie wyznaczonym przez klienta (spełniającym wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa eksploatacji systemu). 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

TOR – Uprawnienie operatora doświadczalnego  

Data wpisu do rejestru 12.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 130RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  07.05.2015 r. - 130RPS-02/2015/1; 11.06.2015 r. - 130RPS-02/2015/2; 17.05.2016 r. – 130RPS-02/2015/3 (zmiana adresu) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

131 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

131RPS-02/2015 
REDWINGS 

TRAINING&CONSULTING 
Janusz Szczuczko 

ul. Ojcowska 55 
32-043 Cianowice 

tel. kom. 501 874 688 
jszczuczko@wp.pl 

 
 

688-112-05-45  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Ojcowska 55, 32-043 Cianowice 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 12.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 131RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:jszczuczko@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

132 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

132RPS-02/2015 Centrum Szkolenia UAV 
Solec 28 d 

05-532 Solec 
tel. kom. 692 370 047 

biuro@csuav.pl 

 

768-183-68-19  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Trwale wydzielona struktura przestrzeni powietrznej na potrzeby operacji BVLOS, przygotowany teren do potrzeb szkolenia VLOS 
poza terenem zabudowanym w sąsiedztwie ośrodka szkoleniowego w m. Solec  
Filia w Bytomiu – Plac manewrowy ul. Chorzowska 12, 41-902 Bytom 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 17.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 132RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  07.06.2016 r. – 132RPS-02/2015/1  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

133 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

133RPS-02/2015 SKY CLUB Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Monte Cassino 8/27 

35-305 Rzeszów 
tel. kom. 737 444 481 
biuro@skydiveclub.pl  

 

813-370-05-68  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub im. Bogusława „Bodka” Mrozka w Tuszowie Narodowym, lądowisko Tuszów 405, 39-332 Tuszów Narodowy 
Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, Lądowisko Laszki koła Jarosławia, 37-543 Laszki 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora PJ 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 17.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 133RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  08.12.2020 r. – 133RPS-02/2015/1 (zmiana nazwy) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:biuro@skydiveclub.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

134 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

134RPS-02/2015 FlyTech UAV Sp. z o.o. 
ul. Balicka 18A 
30-149 Kraków 

tel. kom. 690 446 590 
office@flytechuav.pl 

 

677-230-10-21  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkolenie teoretyczne – ul. Balicka 18A, 30-149 Kraków, realizowane w formie wykładów lub szkolenia online  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 25.02.2015 r. 

Nr zaświadczenia 134RPS-02/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  

05.08.2016 r. – 134RPS-02/2015/1 (zmiana adresu) 
10.11.2017 r. . – 134RPS-02/2015/2 (zmiana nazwa podmiotu, adresu i nr telefonu, zmiana NIP, rozszerzenie zakresu szkolenia 
o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

  

135 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

135RPS-03/2015 
MY PLANET 

Maciej Kizinkiewicz  
ul. Radosna 8 
05-090 Janki  

tel. kom. 668 133 438 
myplanet.maciejkizinkiewicz

@gmail.com 

 
 

844-120-40-84 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Aeroklubu Stalowowolskiego 
Gryźliny 
Lotnisko Jasionka – Rzeszów 
Lotnisko Piastów – Radom, 26-660 Jedlińsk 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów 
ultralekkich lądowych  

Data wpisu do rejestru 19.03.2015 r. 

Nr zaświadczenia 135RPS-03/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  -  
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

136 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

136RPS-03/2015 
PARASTYLE 

Paweł Grzybowski  
ul. Gen. St. Maczka 4 

37-700 Przemyśl 
tel. kom. 790 767 353 

info@parastyle.pl 

 
813-321-53-53 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni 

PP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni  

PPG – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem 

PPGG –  Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni. 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem 

INS(PGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora paralotni 

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(PG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego paralotni jako całości TM(PG) wpisywanego 
do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

TM(PPGG) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego motoparalotni jako całości TM(PPGG) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 24.03.2015 r. 

Nr zaświadczenia 136RPS-03/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  31.01.2022 r. – 136RPS-03/2015/1 (rozszerzenie o MM) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:info@parastyle.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

137 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

137RPS-04/2015 AIRBORN Sp. z o.o. 
Al. Zwycięstwa 96/98 

81-451 Gdynia 
tel. kom. 514 500 614 

grzegorz.herzberg@airborn.com.pl 

 

958-166-11-78  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora. 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 07.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 137RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  29.09.2015 r. – 137RPS-04/2015/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

138 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

138RPS-04/2015 
STOWARZYSZENIE SPADOCH.  
KLUB SPORTOWY SKY CAMP  

ul. Barska 4/2 
61-489 Poznań  

tel. kom. 602 422 694; 
fax: (61) 624 85 44 
biuro@skycamp.pl 

 

 

783-172-42-24  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Aeroklubu Konińskiego, ul. Golińska 16, 62-530 Kazimierz Biskupi (podstawowe lotnisko – szkolenie teoretyczne i praktyczne w 
pełnym zakresie)  
Siedziba Stowarzyszenia, ul. Barska 4/2, 61-489 Poznań (tylko szkolenie teoretyczne) 
EPPB- 62-010 Pobiedziska, Lotnisko Bednary 
EPPK-62-006 Kobylnica, Lotnisko Kobylnica 
Inne lotniska w kraju (sporadycznie szkolenia na podstawie odrębnych umów) 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 09.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 138RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

mailto:biuro@skycamp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

 

139 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

139RPS-04/2015 

Związek 
Polskich Spadochroniarzy 

Poznań Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 28b 
62-030 Luboń 

tel. kom. 661 925 336; 
tel./fax: (61) 813 67 10 

zmudamichal@interia.pl 

 

 

783-172-43-07 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Ośrodek Spadochronowy Związku Polskich Spadochroniarzy VIII oddziału w Poznaniu, ul. Kołobrzeska Lądowisko Piła (EPPI); 
Aeroklub Ziemi Pilskiej – Lądowisko Piła (EPPI), ul. Lotnicza 12, 64-920 Piła, 
oraz inne lotniska, z których zarządzającymi zostaną podpisane umowy na prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

Data wpisu do rejestru 23.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 139RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:zmudamichal@interia.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

140 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

140RPS-04/2015 
"Fly&Fit" 

Roman Jałowiecki 
ul. Słowiańska 10A/5 

78-400 Szczecinek 
tel. kom. 512 187 280 

roman.j@wp.pl 

 

673-113-14-35 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Aeroklub Ziemi Pilskiej – Lądowisko Piła, ul. Lotnicza 12 64-920 Piła 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

Data wpisu do rejestru 30.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 140RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  01.07.2020 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.76.2020.ULC.1 

 
  

mailto:roman.j@wp.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

141 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

141RPS-04/2015 
DIDACTA ULSAGA 

Piotr Zych  
ul. Grenadierów 40/23 

04-073 Warszawa 

tel. (22) 774 88 48 
fax: (22) 774 75 26 

tel. kom. 606 620 808 
piotr.zych@ulsaga.pl 

 
 

113-018-42-00 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lądowisko Gryźliny (EPGR), Gryźliny 11-034 Stawiguda  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego  

Data wpisu do rejestru 30.04.2015 r. 

Nr zaświadczenia 141RPS-04/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:piotr.zych@ulsaga.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

142 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

142RPS-05/2015 
SUWALSKA  

SZKOŁA LOTNICZA  
ul. Wojczyńskiego 1 

16-400 Suwałki 

tel. kom. 600 217 331; 
502 095 271 

fax: (87) 444 88 81 
wzlotnik@gmail.com 

 

 

844-231-93-52  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Suwałki (EPSU), ul. kpt. M. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

Data wpisu do rejestru 07.05.2015 r. 

Nr zaświadczenia 142RPS-05/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  25.04.2022 r. DECYZJA Nr LPL-2.422.42.2022.ULC.1 

 
  

mailto:wzlotnik@gmail.coml


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

143 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

143RPS-05/2015 
STOWARZYSZENIE 

KWARGIELKLUB  
ul. Stryjewskiego 31/75 

80-631 Gdańsk 
tel. kom. 607 834 339; 

info@ssae.pl 

 

583-317-04-44 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Elbląg (EPEL) – Aeroklub Elbląski 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 08.05.2015 r. 

Nr zaświadczenia 142RPS-05/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:info@ssae.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

144 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

144RPS-05/2015 
"ASMAN" 

Jerzy Sacharczuk  
ul. Pileckiego 11/12 

15-687 Białystok 

tel. kom. 784 009 040 
biuro@spadochrony.podlasie.pl 

asmanbiuro@gmail.com 

 

543-196-55-84 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Suwałki (EPSU) – Suwalska Szkoła Lotnicza 
Pozostałe lotniska na terenie RP (na podstawie odrębnych ustaw) 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

Data wpisu do rejestru 08.05.2015 r. 

Nr zaświadczenia 142RPS-05/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  08.11.2016 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0029/01/16 

 
  

mailto:biuro@spadochrony.podlasie.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

145 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

145RPS-05/2015 
Zakład Instalacji Sanitarnych 

"SANITEX" 
Tadeusz Rowicki 

ul. Anielewicza 35/76 
01-057 Warszawa 

tel./fax. (22) 781 22 32 
tel. kom. 505 140 555 
biuro@zis-sanitex.pl 

 
 

527-000-33-53 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lądowisko Węgrów – Wola Korytnicka, 07-120 Wola Korytnicka  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego  

Data wpisu do rejestru 26.05.2015 r. 

Nr zaświadczenia 145RPS-05/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  22.06.2018 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0014/01/18 

 
  

mailto:biuro@zis-sanitex.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

146 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

146RPS-06/2015 NOBILE AVIATION Sp. z o.o. 
ul. Zawiła 15 

43-382 Meszna  

tel. (33) 822 42 39 
tel. kom. 604 932 985 

dariusz.rosiak@nobilesports.com 

 

547-211-42-39 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lotnisko Aleksandrowice k/Bielsko-Białe (EPBA)  

Rodzaje szkoleń  

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 560 kg 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych  

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca   

Data wpisu do rejestru 09.06.2015 r. 

Nr zaświadczenia 146RPS-06/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:dariusz.rosiak@nobilesports.com


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

147 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

147RPS-07/2015 
AEROSYSTEMS 

Karol Cheda 
ul. Ryżowa 44/222  
02-495 Warszawa  

tel. kom. 695 857 850 
karolcheda@gmail.com 

 

796-250-04-59  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 
Siedziba główna ul. Ryżowa 44/222, 02-495 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 31.07.2015 r. 

Nr zaświadczenia 147RPS-07/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

148 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

148RPS-07/2015 
GEO-UAV 

Radosław Zych  
ul. Rosy 8  

05-825 Kałęczyn  
tel. kom. 723 298 168 

radoslaw.zych@gmail.com 

 

631-222-19-61  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 
Siedziba główna ul. Rosy 8, 05-825 Kałęczyn  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 31.07.2015 r. 

Nr zaświadczenia 148RPS-07/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

149 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

149RPS-09/2015 NORDWINGS 
ul. Lotnicza 1 

76-245 Krępa Słupska 
tel. kom. 532 611 502 
info@nordwings.pl 

 
 

556-246-78-17 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lotnisko Słupsk-Krępa, ul. Lotnicza 1, 76-245 Krępa Słupska 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego  

Data wpisu do rejestru 04.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 149RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  30.05.2018 r. DECYZJA Nr ULC-LPL-2/4313-0013/02/18 

 
  

mailto:info@nordwings.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

150 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

150RPS-09/2015 
REMUS S.C. 

A. H. Z. Wybraniec  
ul. Panewnicka 39A 

40-730 Katowice  

tel. kom. 792 051 106 
muchowiec.aw@gmail.com 

kontakt@lotynadkatowicami.pl 

 

634-223-60-97 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 

Lotnisko Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik  
Lotnisko Krosno, ul. Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno 
Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

UAGP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) 
do 560 kg 

UAG(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych  

INS(UAGP) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora wiatrakowca  

Data wpisu do rejestru 24.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 150RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  16.12.2016 r. – 150RPS-09/2015/1; 26.07.2017 r. – 150RPS-09/2015/2; 19.01.2021 r. – 150RPS-09/2015/3 (rozszerzenie zakresu)  

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

151 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

151RPS-09/2015 
Centrum Kształcenia Zawodowego  

''COMPERTUS'' Sp. z o.o. 
ul. Latwisa 17 

60-408 Poznań 

tel./fax. (61) 843 69 67 
tel. kom. 501 260 884 

biuro@ckzcompertus.pl 

 
 

781-194-62-23 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
ul. Latwisa 17, 60-408 Poznań  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 24.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 151RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  14.12.2015 r. - 151RPS-09/2015/1; 20.07.2017 r. – 151RPS-09/2015/2; 08.01.2018 r. – 151RPS-09/2015/3 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:biuro@ckzcompertus.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

152 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

152RPS-09/2015 
Centrum Wdrożeniowo-

Produkcyjne  
ITWL Sp. z o.o. 

ul. Księcia Bolesława 6  
01-494 Warszawa  

fax. (26) 185 13 13; 
tel. (26) 185 11 10; 

tel. kom. 733 700 394  
biuro@cwp.itwl.pl; 

pawel.siwowski@cwp.itwl.pl 

 

 
522-303-24-36  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne ITWL Sp. z o.o., ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa; 
Hotel Sobienie Królewski Golf & Country Club, Sobienie Szlacheckie 6, 08-443 Sobienie Jeziory 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 25.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 152RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  17.12.2018 r. DECYZJA Nr ULC-LBSP-1/7200-2913/01/18 

 
  

mailto:biuro@cwp.itwl.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

153 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

153RPS-09/2015 
Mirosław Korniewicz 

''CORAMEX'' 
ul. Saperska 4 

59-700 Bolesławiec 

fax. (75) 732 48 89 
tel. kom. 509 445 601 

biuro@coramex.pl  

 
 
 

612-138-06-25 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lądowisko Gryźliny (EPGR), Gryźliny, 11-034 Stawiguda  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

UHP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich 
lądowych 

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

INS(H) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 25.09.2015 r. 

Nr zaświadczenia 153RPS-09/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:biuro@coramex.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

154 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

154RPS-10/2015 AERO LOGIN Sp. z o.o. 
ul. Stefana Kóski 45 

43-512 Kaniów  
tel. kom. 783 776 330 

a.wojtacha@op.pl  

 

652-171-51-76 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lotnisko Kaniów – EPKW, ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 15.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 154RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:a.wojtacha@op.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

155 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

155RPS-10/2015 Fun&Fly 
os. Władysława Jagiełły 9/8 

60-696 Poznań   
tel. kom. 791 996 666 
biuro@funandfly.pl 

 

972-105-60-18  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Kobylnica (EPPK), Aeroklub Poznański, 62-006 Kobylnica; 
Zborowo (EPZB), ul. Kościerzyńska 33, 60-446 Poznań; 
Szkolenia prowadzone na terenie całej Polski w specjalnie wydzielonych strefach i lotniska spełniających wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa. 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 09.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 155RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:biuro@funandfly.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

156 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

156RPS-10/2015 GOADVENTURE.PRO 
ul. Pułkowa 20 

01-969 Warszawa 
tel. kom. 604 938 072 

info@goadventure.pro 

 

118-130-20-46  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Strażacka 121, 04-0455 Warszawa 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 13.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 156RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:info@goadventure.pro


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

157 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

157RPS-10/2015 IWING Sp. z o.o. 
ul. Księżycowa 1 

01-934 Warszawa 
tel. kom. 512 848 359 

biuro@iwing.pl 

 

701-043-20-70  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Aeroklubu Warszawskiego w miejscowości Chrcynno koło Nasielska 

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 20.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 157RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 

  

mailto:biuro@iwing.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

158 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

158RPS-10/2015 
Novelty RPAS Avcon 

Michał Ratajczak 
ul. Ceramiczna 1, lok. 3/04 

20-150 Lublin 
tel. kom. 668 303 225 

michal.ratajczak@noveltyrpas.com 

 

 

599-203-94-72  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Radawiec,  
Motycz 21-030, Radawiec Duży 272A, 21-030 Radawiec Duży 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) 

Data wpisu do rejestru 20.10.2015 r. 

Nr zaświadczenia 158RPS-10/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  21.04.2017 r. – 158RPS-10/2015/1, 22.01.2019 r. - 158RPS-10/2015/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

159 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

159RPS-11/2015 Aeroklub Krakowski 
Al. Jana Pawła II 17 

30-969 Kraków 

tel./fax.(12) 287 04 70 
tel. kom. 605 212 427 

biuro@aeroklubkrakowski.pl 
682-100-19-20 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
Lotnisko Pobiednik Wielki - EPKP 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

INS(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora samolotu ultralekkiego 

Data wpisu do rejestru 03.11.2015 r. 

Nr zaświadczenia 159RPS-11/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

160 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

160RPS-11/2015 
Świętokrzyska Szkoła Latania 

''AVIATOR'' Sp. z o.o. 
ul. Mieszka I 27 
25-624 Kielce 

tel./fax.(41) 345 33 87 
tel. kom. 603 116 082 

aviator5@wp.pl 

 
 

657-282-04-11 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 
EPKA Masłów (Aeroklub Kielecki) 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

Data wpisu do rejestru 19.11.2015 r. 

Nr zaświadczenia 160RPS-11/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

161 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

161RPS-12/2015 

Adam Nowak  
Krakowska Grupa Konsultingowa 

MEDMEDIA 

Os. Niepodległości 6/33 
31-861 Kraków 

tel.(12) 649 66 15 
tel. kom. 691 058 777 

Adam.a.nowak@gmail.pl 

 

 

945-112-97-81 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia 

Kazimierza Mała, Aeroklub Regionalny w Pińczowie, ul. Legionistów 26A, 28-400 Pińczów; 
Aeroklub Krakowski, Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-126 Igołomia; 
Zator (Gierałtowiczki), siedziba firmy Aeroprakt Sp. z o.o.; 
Kazimierza Mała 

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych  

MM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych 

TM(A) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) 
do 495 kg jako całości; 

− szkolenie na typ samolotu o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg jako całości. 

Data wpisu do rejestru 01.12.2015 r. 

Nr zaświadczenia 161RPS-12/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  27.09.2017 r. – 161RPS-12/2015/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

162 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

162RPS-12/2015 
Akademia Dronów 

Eskadra Grzegorz Trzeciak 
ul. Heliosa 27A/1  
80-180 Gdańsk 

tel. kom. 604 417 308 
fax. (58) 304 53 37 

greg@bezzalogowce.pl 

 

 

583-157-89-74  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Heliosa 27A/1, 80-180 Gdańsk 

Rodzaje szkoleń 

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MTOM) - uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej od 7 kg do 25 kg. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 15.12.2015 r. 

Nr zaświadczenia 162RPS-12/2015 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

163 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

163RPS-01/2016 
NAVIGATOR 
Adam Brożko 

ul. Stefana Różyckiego 1 
60-177 Poznań  

tel. kom. 608 654 618 
spadochroniarnia@gmail.com 

 

779-199-80-90 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

ul. Stefana Różyckiego 1, 60-177 Poznań; 
Strefa Spadochronowa – Lotnisko Bednary; 
Strefa Spadochronowa Sky Camp – Lotnisko Aeroklubu Konińskiego, ul. Golińska 16, 62-530 Kazimierz Biskupi  

Rodzaje szkoleń  
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego i uprawnienia TM(P) dotyczącego spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 12.01.2016 r.  

Nr zaświadczenia 163RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

164 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

164RPS-01/2016 
NOVELTY RPAS Wrocław 

Hubert Wojciechowski 
ul. Nowowiejska 4/2  

50-314 Wrocław 
tel. kom. 661 911 167; 

wroclaw@noveltyrpas.com 

 

898-212-84-08  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Szkolenie praktyczne odbywać się będzie głównie w okolicach Wrocławia.  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

Data wpisu do rejestru 19.01.2016 r. 

Nr zaświadczenia 164RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

165 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

165RPS-01/2016 
Wojskowe Zakłady Lotnicze 

nr 2 S.A. 
ul. Szubińska 107 
85-915 Bydgoszcz 

tel. (52) 362 86 27 
tel. kom. 600 969 879 

fax. (52) 382 66 02 
krzysztof.jaworski@wzl2.mil.pl 

 
 

554-031-16-57 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo (EPBY)  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 21.01.2016 r.  

Nr zaświadczenia 165RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

166 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

166RPS-01/2016 PZL Warszawa-Okęcie S.A. 
Al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

tel. (17) 773 99 00 
tel. kom. 605 570 394 

fax. (17) 773 99 11 
zua@pzl.eads.net 

 
 

525-000-74-02 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Mielec (EPML) 
PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wydział Usług Lotniczych Mielec, skr. pocztowa 51, 39-300 Mielec 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego 
używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MTOM) – uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej bezzałogowego statku powietrznego  
   do 2 kg, od 2kg do 7 kg, od 7 kg do 25 kg, od 25 kg do 50 kg, od 50 kg. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora 

Data wpisu do rejestru 22.01.2016 r.  

Nr zaświadczenia 166RPS-01/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

167 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

167RPS-02/2016 
KH Project  

Krzysztof Hilbrycht 
Łapalice, ul. Krótka 7 

83-300 Kartuzy 

tel./fax. (58) 350 55 78; 
tel. kom. 602 249 488 
foto@fotokopter.pl 

 

589-105-57-60  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Aeroklub Gdański – Pruszcz Gdański 
Lądowisko Korne  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora. 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 03.02.2016 r. 

Nr zaświadczenia 167RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

168 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

168RPS-02/2016 
Centrum Naukowo Technologiczne 

Systemów Bezzałogowych 
ul. Rejtana 23/1.2a 

35-326 Rzeszów 
tel. kom. 570 876 007 

szkolenia@systemybezzalogowe.pl 

 
 

813-370-75-82  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia  
Babica 144, 38-120 Czudec oraz Boguchwała 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora. 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 10.02.2016 r. 

Nr zaświadczenia 168RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  15.04.2016 r. – 168RPS-02/2016/1; 14.03.2019 r. – 168RPS-02/2016/2 (zmiana danych rejestrowych) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

169 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

169RPS-02/2016 
c5studio  

Jakub Śledziowski 
ul. Cyfrowa 6 

71-441 Szczecin 
tel. kom. 608 343 376 

info@c5studio.pl 

 

852-230-16-38  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szczecin, Cyfrowa 6 
Grzepnica, ul Alabastrowa  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i sportowe. 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu 
wzroku operatora. 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 10.02.2016 r. 

Nr zaświadczenia 169RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

170 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

170RPS-02/2016 
"PANNO"  

Anna Kempys 
ul. Ustronie 31 

34-400 Nowy Targ 
tel. kom. 694 473 616 

lukaszkempys@gmail.com  

 

736-159-28-53 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lądowisko Kaniów  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 24.02.2016 r.  

Nr zaświadczenia 170RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
  

mailto:lukaszkempys@gmail.com


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

171 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

             NIP 

171RPS-02/2016 
Szkoła Spadochronowa 

SKYDIVE CHEŁM 
ul. Nicollo Paganiniego 15/62 

20-854 Lublin 
tel. kom. 788 530 482 

skydive.chelm@gmail.com  

 

713-308-90-20 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

EPCD Lotnisko Depułtycze Królewskie 8; 22-100 Chełm; 
ul. N. Paganiniego 15/62; 20-854 Lublin – siedziba spółki; 
W obrębie całego terytorium RP 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 24.02.2016 r.  

Nr zaświadczenia 171RPS-02/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  20.07.2021 DECYZJA Nr LPL-2.422.92.2021.ULC.1  
 
  

mailto:skydive.chelm@gmail.com


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

172 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

172RPS-03/2016 
Wojskowy Instytut Techniczny 

Uzbrojenia 
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7 

05-220 Zielonka 

tel. (22) 761 45 00 
fax. (22) 761 44 45 

tel. kom. 665 400 614 
bspszkolenie@witu.mil.pl 
romanowskip@witu.mil.pl 

 

 
 
 

125-000-02-08  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego; 
- (MTOM) uprawnienie dotyczące maksymalnej masy startowej bezzałogowego statku powietrznego 
   do 150 kg 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 15.03.2016 r. 

Nr zaświadczenia 172RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  06.09.2016 r. – 172RPS-03/2016/1; 12.10.2020 r. – 172RPS-03/2016/2 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:szkolenie@witu.mil.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

173 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

173RPS-03/2016 
"Krzyżak Factory"  

Sławomir Krzyżanowski 
Miłocin 13A 

24-150 Nałęczów  
tel. kom. 605 254 507 

krzyzakfactory@gmail.com  

 

522-121-84-73 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Aeroklub Lubelski 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego spadochronu jako całości TM(P) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 22.03.2016 r.  

Nr zaświadczenia 173RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:krzyzakfactory@gmail.com


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

174 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

174RPS-03/2016 DronaVista.pl 
ul. Towarowa 3 

33-300 Nowy Sącz  
tel. kom. 510 131 594 
biuro@dronavista.pl 

 

734-200-70-03  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Szkolenie teoretyczne w siedzibie firmy przy ul. Dąbrówki 94a, 33-300 Nowy Sącz 
Szkolenie praktyczne VLOS (MR) odbywać się będzie na terenie boiska klubu sportowego, współrzędne miejsca ćwiczeń krąg o 
promieniu 30 m i środku w punkcie 49o35'12.1''N 20o39'43.9''E, miejsce znajduje się z dala od terenów zabudowanych i siedzib 
ludzkich. 
Szkolenie praktyczne BVLOS (MR) odbywać się będzie w strefie EA 309 (koło o promieniu 600 m za środkiem w punkcie o 
współrzędnych (WGS-84) 49o35'31''N 20o39'23.5''E w granicach pionowych GND-2100ft AMSL), znajduje się w pobliżu miejsca 
ćwiczeń VLOS (MR). 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe: 

- (A) samolot bezzałogowy – uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego: 
- (MR) wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg - uprawnienie dotyczące kategorii statku powietrznego; 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 25.03.2016 r. 

Nr zaświadczenia 174RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

175 Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt  

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

175RPS-03/2016 
SURGE 

Marek Pietrzak 
ul. Olszynki 30/5 
86-032 Niemcz 

tel. kom. 602 316 309 
biuro@surge.com.pl 

 

967-067-54-20 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Ośrodek Szkolenia Lotniczego RIGGING-GARAGE, ul. Olszynki 30/5, 86-032 Niemcz; 
Ośrodek Szkolenia Spadochronowego ,,SKYDIVE-TORUŃ’’, ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń; 
Ośrodek Szkolenia Spadochronowego WKS ,,Skrzydło’’, Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica; 
Aeroklub Bydgoski, ul. Biedaszkowo 28d, 85-980 Bydgoszcz; 
Aeroklub Włocławski, Lotnisko Kruszyn, 87-853 Kruszyn; 
Aeroklub Poznański, Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica. 

Rodzaje szkoleń  
TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku 
powietrznego i uprawnienia TM(P) dotyczącego spadochronu jako całości 

Data wpisu do rejestru 25.03.2016 r.  

Nr zaświadczenia 175RPS-03/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  26.02.2020 r. – 175RPS-03/2016/1 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

176 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

176RPS-04/2016 
"Skoki BB"  

Robert Malarczyk  
ul. Lwowska 18 a/2 
43-300 Bielsko-Biała  

tel. kom. 660 151 023;  
500 480 505 

skokibb@op.pl 

 

937-157-74-02 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lądowisko Kaniów 
Lotnisko Bielsko-Biała  

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia TANDEM 

TM(P) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia dotyczącego spadochronu jako całości TM(P) 
wpisywanego do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (MM) 

Data wpisu do rejestru 05.04.2016 r.  

Nr zaświadczenia 176RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

177 
Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  

Kontakt  
(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

177RPS-04/2016 "FINIST"  sp. z o.o.  sk 
ul. Gomułki 2 A 
44-121 Gliwice 

tel. kom. 512 416 416; 600 995 081 
wojciech.schneider@megiw.pl 

b.cisek@savpol.pl 

 
 

631-266-08-09 
 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   

Lotnisko Gliwice 
Lotnisko Bielsko-Biała  
Lotnisko Kobylnica  
Lądowisko Przywidz-Katarynki 

Rodzaje szkoleń  

PJ – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego 

PJ(B) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia B 

PJ(C) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia C 

PJ(D) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień klasy wyszkolenia D 

TANDEM – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania skoków z pasażerem  

INS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora (PJ) 

INS(SL) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą na linę 

INS(AFF) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF 

INS(TANDEM) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia do uprawnienia 
TANDEM 

Data wpisu do rejestru 05.04.2016 r.  

Nr zaświadczenia 177RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  

mailto:wojciech.schneider@megiw.pl


stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

178 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

178RPS-04/2016 AGIT Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice  

tel./fax. (32) 259 79 99; 
tel. kom. 602 686 316 
agit@agit-poland.pl 

 
 

548-240-74-05  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Lotnisko Muchowiec EPKM 

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

Data wpisu do rejestru 05.04.2016 r.; 07.06.2017 r. 

Nr zaświadczenia 178RPS-04/2016; 178RPS-04/2016/1 – zmiana nazwy 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

179 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

179RPS-04/2016 
CyberCar 

Tomasz Rumiński (X-Dron) 
ul. Brzozowa 15/94 
85-154 Bydgoszcz 

tel./fax. (52) 585 15 20 wew. 99; 
tel. kom. 695 350 052 

info@x-dron.pl 

 
 

953-131-48-71  

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
ul. Łużycka 32; 85-096 Bydgoszcz  

Rodzaje szkoleń  

UAVO – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego 
w celach innych niż rekreacyjne i sportowe 

VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora 

BVLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora. 

 INS - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora UAVO 

Data wpisu do rejestru 07.04.2016 r. 

Nr zaświadczenia 179RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  11.12.2018 r. – 179RPS-04/2016/1 (rozszerzenie o INS) 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 
 
  



stan na dzień 12.05.2022 r. 
    

nr kontaktowy: (22) 520 74 41 

 

 

180 
 

Nr wpisu Nazwa podmiotu szkolącego Adres siedziby firmy  
Kontakt 

(tel., fax, e-mail) 

 

 

NIP 

180RPS-04/2016 
AQUAJET 

Maciej Bogdanowicz 
ul. Na Załęczu 1 
31-587 Kraków 

tel. kom. 662 372 862 
maciejbogdanowicz@gmail.com 

 

966-157-39-96 

Opis działalności szkoleniowej 

Nazwa lotniska, lądowiska  
lub 

 miejsca prowadzenia szkolenia   
Os. Dywizjonu 303 21c/5; 31-873 Kraków  

Rodzaje szkoleń  

UACP – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej 
(MTOM) do 495 kg. 

UAP(L) – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich 
lądowych  

Szkolenie lotnicze specjalistyczne w zakresie: 
– wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej (CVFR), jeżeli członek personelu posiada upoważnienie 
   do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T; 

Data wpisu do rejestru 07.o4.2016 r. 

Nr zaświadczenia 180RPS-04/2016 

Data i nr zaświadczenia o rozszerzeniu wpisu  - 

Data i nr decyzji o zakazie prowadzenia   
działalności szkoleniowej 

- 

Data i nr decyzji o wykreśleniu z rejestru  - 

 


