Kod kreskowy ULC
U R Z ĄD L O T N I C T W A C Y W I L N E G O
DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO
ul. M Flisa 2
02-247 Warszawa

Adnotacje ULC

Kod wniosku:

47/LPL1
Miejscowość, data

CZĘŚĆ A – wypełnia pilot

………………
………………

Wniosek o w ymianę św iadectw a kw alifikacji:

………………………
………

Symbol, numer, data ważności świadectwa kwalifikacji

z powodu:

 zmiana danych osobowych / adresowych
………………………………

 wymiana po 5 latach
 wznowienie po utracie ważności

 sprostowanie błędu

 zniszczenie lub utrata druku świadectwa

 brak miejsca na nowe wpisy

1. Dane osobowe:
Nazwisko

Imiona

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Imiona rodziców

PESEL

Obywatelstwo

2. Adres zameldowania:
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/mieszkania
-

Państwo

Poczta

Miejscowość

Tel.

E-mail

3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej:

4. Informacja o dokumentach załączonych do wniosku:
Zaznacz właściwe****

Dokument

Dowód wniesienia opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji



Protokół z egzaminu wznawiającego (po utracie ważności świadectwa
kwalifikacji)



Inne ***



Adnotacje ULC

5. Proszę wybrać miejsce odbioru świadectwa kwalifikacji*:
1

 wysyłka na adres do korespondencji
1



w siedzibie ULC



w delegaturze terenowej ULC w :
……………………………………….

Delegatury terenowe: Goleniów, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Mielec, Kraków i Bielsko Biała
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6. Proszę o wpisanie do świadectwa kwalifikacji następujących uprawnień:
UPRAWNIENIE

DATA WAŻNOŚCI

Adnotacje ULC

7. Oświadczenia:
1. Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 1a, art. 95 ust. 3a oraz art.105 ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2013r. poz. 1393), oświadczam, że:
mój stan zdrowia pozwala na bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych na paralotni/lotni**.
korzystam w pełni z praw publicznych;
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych lub przedkładam zgodę opiekunów prawnych;**
prokurator nie zastosował wobec mnie środka zapobiegawczego polegającego na obowiązku powstrzymania się od prowadzenia
wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym oraz
prawomocnym wyrokiem sądowym nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, z art. 272 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z dnia 29 sierpnia 1997 r.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
4. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data i podpis kandydata

Doręczanie pism poprzez e-mail.

Wnoszę o doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.[19])

Data i podpis kandydata

*
**
***

Zaznaczyć właściwe
Niepotrzebne skreślić
Wpisać nazwę dokumentu posiadającego istotne znaczenie dla wymiany świadectwa kwalifikacji (np. kopia dowodu osobistego
w przypadku zmiany nazwiska
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