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WNIOSEK O KONWERSJĘ  
KRAJOWYCH KWALIFIKACJI DLA SZYBOWCÓW TM(G)R, 

MOTOSZYBOWCÓW TM(MG)R I BALONÓW TM(FB)R 

DO LICENCJI Part-66 

ULC FORM 19 

CZĘŚĆ I / wypełnia wnioskujący/ 

Dane wnioskującego: 

Imię i Nazwisko: ………………........................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................................ 

........................................................................................ Obywatelstwo: .......................................................... 

PESEL: …………………………… Data i miejsce urodzenia: ............................................................................ 

Telefon, E-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

Informacje o posiadanej licencji krajowej *: 

 

Numer licencji: Data wydania: 

 

Typ licencji  Ograniczenia 

TM(G)R   

TM(MG)R   

TM(FB)R   

* - zaznaczyć „V” właściwą licencję i wpisać ewentualne ograniczenia, 

Typy statków powietrznych obsługiwanych i poświadczanych na podstawie posiadanej 
licencji i upoważnień nadanych przez organizacje lub właścicieli statków powietrznych** 

 

Typ statku 
powietrznego 

Rodzaj konstrukcji - zaznaczyć właściwe wstawiając „V” 

 

drewniana pokryta tkaniną   

z rur metalowych pokrytych tkaniną  

metalowa  

kompozytowa  

 

drewniana pokryta tkaniną   

z rur metalowych pokrytych tkaniną  

metalowa  

kompozytowa  

 

drewniana pokryta tkaniną   

z rur metalowych pokrytych tkaniną  

metalowa  

kompozytowa  

 

drewniana pokryta tkaniną   

z rur metalowych pokrytych tkaniną  

metalowa  

kompozytowa  

** - dołączyć inne dokumenty, z wykazem typów statków powietrznych, 
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WNIOSEK O KONWERSJĘ  
KRAJOWYCH KWALIFIKACJI DLA SZYBOWCÓW TM(G)R, 

MOTOSZYBOWCÓW TM(MG)R I BALONÓW TM(FB)R 

DO LICENCJI Part-66 

ULC  FORM 19 

 
 

Wnioskowana kategoria licencji Part-66 *** 

 
 

L1:    Szybowce   
 

L1C: Szybowce kompozytowe   
 

L2:    Motoszybowce   
 

L2C: Motoszybowce kompozytowe   
 

L3H: Balony na ogrzane powietrzne   
 

L3G: Balony gazowe   
 

B2L: Awionika   
 

a) autopilot   
 

b) przyrządy   
 

c) com/nav   
 

d) dozorowanie   
 

e) systemy płatowca   
 

 
***- zaznaczyć „V” właściwą kategorię licencji, 
 

Załączniki: (zaświadczenia o zdaniu dodatkowych egzaminów w organizacji Part - 147, nie uwzględnionych 

w posiadanej dotychczas licencji krajowej; kopia upoważnienia do wykonywania i poświadczania obsługi; 

kopia książki mechanika z wpisanymi uprawnieniami  lub inne): 

………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………….……………………………………………………………. 

          Wnioskuję o konwersję krajowej licencji obsługowej statków powietrznych do licencji AML określonej w części 66 zgodnie z 
powyższymi wskazaniami i potwierdzam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą na dzień złożenia wniosku.  

Niniejszym potwierdzam, że: 

1. Nie posiadam żadnej licencji AML określonej w części 66 wydanej w innym państwie członkowskim. 

2. Nie złożyłem(-am) wniosku o wydanie licencji AML określonej w części 66 w innym państwie członkowskim; oraz 

3. Nigdy nie wydano mi licencji AML określonej w części 66 w innym państwie członkowskim, która zostałaby unieważniona lub 
zawieszona w jakimkolwiek innym państwie członkowskim. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji może uniemożliwić mi uzyskanie licencji AML okreś lonej w 
części 66. 

 

Podpisano: ..........................................................................  Imię i Nazwisko: ................................................................................................... 

 

Data: ............................................... 
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Decyzję i licencję odbiorę: w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie*.  

w Delegaturze ULC, w …………………..…………………..* 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 

1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą 

w Warszawie (02-247)  przy ul. Marcina Flisa 2 Tel. +48225207200 E-mail 

kancelaria@ulc.gov.pl  

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

mogę się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl  

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza moje dane w celu rozpoznania złożonego przeze 

mnie wniosku. 

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać moich danych osobowych 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych 

5. Moje dane osobowe przechowywane w Rejestrze Personelu Lotniczego nie będą 

niszczone, natomiast dokumenty z postępowań administracyjnych będą przetwarzane 

przez okres 50 lat od zakończenia postępowania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania 

od administratora: 

a.  dostępu do moich danych osobowych, 

b. sprostowania moich danych osobowych, 

c. usunięcia moich danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.  

9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

.......................................................... 
           (data i podpis wnioskującego) 

 

 

mailto:daneosobowe@ulc.gov.pl
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PROTOKÓŁ KONWERSJI ULC  FORM 19 

  CZĘŚĆ II – /wypełnia Urząd Lotnictwa Cywilnego/  

 
Decyzja o przeprowadzeniu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, 

motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R do licencji Part-66: 
 
 
Na wniosek Pana…………………………………… z dnia ……………… licencję krajową 
 
nr………..…….. skonwertowano  na licencję  Part 66…………………… zgodnie z 

 
„Wytycznymi nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

z dnia 5 marca 2019 r. 
w sprawie raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców 

TM(MG)R i balonów TM(FB)R”  
(Dz. U. ULC, poz. 14 z dnia 5 marca 2019 r.) 

 

 
Opis wydanej licencji Part-66: 
 

Kategoria 
licencji 

Uprawnienie 
(rating) 

Podkategoria 
licencji 

Ograniczenia wprowadzone 
do licencji 

Sposób usunięcia 
ograniczeń  

 

    

  

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Data: ……………….                                                        Pieczęć i podpis Inspektora LPL-3 
 

 

 

 

 
 
 

 


