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Rodzaje wnioskówRodzaje wnioskówRodzaje wnioskówRodzaje wniosków

� Wniosek o wydanie licencji 1111----10101010/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wpis uprawnienia 15151515/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wznowienie uprawnienia 16161616/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wymianę licencji JAR-FCL na Part-FCL 18181818/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wymianę licencji krajowej ICAO na Part-FCL 19191919/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wymianę PL(G) na SPL 21212121/LPL/LPL/LPL/LPL1111

� Wniosek o wymianę PL(FB) na BPL 22222222/LPL/LPL/LPL/LPL1111



� Wypełniony i podpisany przez kandydata wniosek – oryginał!

� Dowód wpłaty za wydanie licencji oraz egzamin praktyczny

(ew. dokument potwierdzający prawo do zniżki)

� Kopia badań lotniczo-lekarskich

� Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego

praktycznego

� Ew.IPS

� Protokół z egzaminu praktycznego



� Wypełniony i podpisany przez kandydata wniosek – oryginał!

� Dowód wpłaty za wpis uprawnienia

� Kopia badań lotniczo-lekarskich oraz posiadanej licencji

� Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego

� Protokół z egzaminu praktycznego – jeżeli dotyczy

Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o 

wpis uprawnienia wpis uprawnienia wpis uprawnienia wpis uprawnienia 



Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o Komplet dokumentów we wniosku o 
wymianę licencjiwymianę licencjiwymianę licencjiwymianę licencji

� Wypełniony i podpisany przez kandydata wniosek – oryginał!

� Dowód wpłaty za wymianę licencji

� Kopia badań lotniczo-lekarskich oraz posiadanej licencji



Zgodnie z wymaganiami medycznymi (Part-MED) MED.A.030 
pkt h Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 „Posiadacz 
licencji nie może nigdy posiadać większej liczby orzeczeń 
lekarskich niż jedno orzeczenie wydane zgodnie z Part-FCL.”

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się badaniami lotniczo –
lekarskimi, wydanymi w kraju UE, ma obowiązek dostarczyć do 
ULC dokumentację medyczną.

W takim przypadku do wniosku należy dostarczyć 
dokumentację medyczną (zgodnie z SOLI) wraz z orzeczeniem 
lotniczo-lekarskim zgodnym z Part-MED, w oddzielnej, 
zamkniętej kopercie z napisem „Medical Staff only”;



� Zaświadczenie o przeszkoleniu z przepisów 
Part-FCL

� Zaświadczenie o zniesieniu ograniczenia do 
lotów poza przestrzenią kontrolowaną (jeżeli 
takie ograniczenie jest wpisane w licencji)

� Udokumentowany nalot

*Do wykazu ze slajdu 2



Dokument potwierdzający wykonanie przelotu.Dokument potwierdzający wykonanie przelotu.Dokument potwierdzający wykonanie przelotu.Dokument potwierdzający wykonanie przelotu.

Przelot samodzielny 50 km lub z instruktorem 100 km, może być 
udokumentowany przez:

- dostarczenie kserokopii strony z książki szybowcowej na której widnieje 
zapis przelotu oraz strony tytułowej z nazwiskiem pilota (kserokopie 
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szefa 
wyszkolenia); 
- dostarczenie zaświadczenia wydanego przez Szefa Wyszkolenia ośrodka 
(HT) o wykonanym przelocie.

W przypadku wymiany licencji wydanej przed 2004 r. nie potrzebne jest 
udokumentowanie wykonania przelotu, ponieważ do uzyskania licencji 
wymagana była wtedy srebrna odznaka szybowcowa. Warunkiem jej 
otrzymania był między innymi przelot na odległość co najmniej 50 km.

*Do wykazu ze slajdu 2



� Oświadczenie o wykonywaniu lotów na 
balonach o określonych pojemnościach 
powłoki (druk stanowi strona 3 wniosku nr 
22/LPL-1).

� Oświadczenie o wykonywaniu lotów balonami 
na uwięzi (co najmniej 2 loty w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy) 

*Do wykazu ze slajdu 2



W zależności od rodzaju szkolenia należy
wypełnić właściwe zaświadczenie.

Wzory zaświadczeń znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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zaświadczenie

Protokół z egzaminu
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