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Lista czynności nadzoru lub kontroli z zakresu techniki lotniczej w ramach  których przewiduje się udzielenie, przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, upoważnienia o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej ustawą 

 
 

Nr Czynność Lit. Szczegółowy zakres  Ilość podmiotów 
upoważnionych Uwagi 

 
I.  Ewidencja statków powietrznych 

 
1 Prowadzenie ewidencji 

statków powietrznych, o 
których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. przyjmowanie zgłoszeń do ewidencji i zgłoszeń zmian w ewidencji 
oraz sprawdzanie kompletności zgłoszeń 
 

Jeden podmiot Upoważnienie łącznie               
w całym zakresie  lit a-f 

b. nadawanie statkom powietrznym znaków rozpoznawczych 
c. nadawanie statkom powietrznym znaków rozpoznawczych na czas 

lotów próbnych i wydawania zaświadczeń o nadaniu tych znaków 
 

d. prowadzenie księgi ewidencji znaków rozpoznawczych 
e. przechowywanie zbiorów dokumentów dotyczących ewidencji statków 

powietrznych 
f. wydawanie świadectw ewidencji statków powietrznych 

 
II. Bezzałogowe statki powietrzne o MTOM do 150 kg 

 
1 Nadzór nad 

bezzałogowymi statkami 
powietrznymi 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
bezzałogowymi statkami 
powietrznymi kategorii 
specjalnej o MTOM do 150 
kg, o których mowa w art. 
53a ust. 1 ustawy 

a. prowadzenie, na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy, ewidencji 
podmiotów produkujących i obsługujących bezzałogowe statki 
powietrzne kategorii specjalnej o MTOM do 150 kg, o których mowa 
w art. 53a ust. 1 ustawy 

Jeden podmiot Ten zakres upoważnienia 
zostanie udzielony o ile 
zostanie udzielone 
upoważnienie/upoważnienia 
w zakresie lit b. 

b. prowadzenie postępowania przy certyfikowaniu i nadzorowaniu 
podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących 
bezzałogowe statki powietrzne kategorii specjalnej o MTOM do 150 
kg, o których mowa w art. 53a ust. 1 

Więcej niż jeden 
podmiot 

 

c. przedłużanie, zawieszanie oraz cofanie pozwolenia na wykonywanie 
lotów 

jw.  

d. wykonywanie inspekcji statków powietrznych, zawieszanie oraz 
cofanie pozwolenia na wykonywanie lotów 

jw.  

   



Załącznik nr 1 
 

2 
 

 
III. Lotnie 

 
1 Nadzór nad lotniami 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
lotniami o których mowa w 
przepisach wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 
ustawy 

a. określanie i zmiana wymagań technicznych dla lotni 

Więcej niż jeden 
podmiot 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit a-d;  
 
2. Wskazane, lecz nie 
koniecznie wymagane, jest 
połączenie nadzoru lotni           
z nadzorem nad  
spadochronowymi 
systemami ratowniczymi dla 
nich przeznaczonymi. 
 

b. uzgadnianie programów prób w locie 
c. ocena zdatności w tym uzgadnianie programów prób, z wyłączeniem 

dopuszczania do lotu, prowadzona w ramach nadzoru nad lotniami 
budowanymi przez podmioty inne niż zatwierdzeni producenci 

d. wydawanie, zawieszanie i cofanie  świadectw spełnienia wymagań 
technicznych, łącznie z oceną przedstawionej przez wnioskującego  
dokumentacji w ramach  wykazania przez niego spełnienia wymagań 
technicznych, w tym  wglądu do pozostałych materiałów 
i dokumentów dowodowych dotyczących ocenianego sprzętu 

e. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
lotni w czasie ich eksploatacji 

jw. Jak wyżej w pkt 2. 
 

2 Nadzór nad producentami 
i obsługującymi 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
podmiotami wpisanymi 
ewidencji podmiotów i osób 
prowadzących działalność w 
zakresie projektowania, 
produkcji i obsługi lotni, o 
której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. prowadzenie ewidencji podmiotów i osób o której mowa w pkt 8.15 – 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów oraz osób, o których 
mowa w pkt 7.3, 8.1 i 8.11)”,  załącznika nr 1 do rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie 
zgłoszeń takiej działalności, dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian we 
wpisach 

Jeden podmiot Ten zakres upoważnienia 
zostanie udzielony o ile 
zostanie udzielone 
upoważnienie/upoważnienia 
w zakresie lit  b oraz lit  c. 

b. wydawanie zatwierdzeń podmiotom projektującym, produkującym i 
obsługującym lotnie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie wniosków i prowadzenie 
procesu zatwierdzenia, oraz przyjmowanie zgłoszeń, zmian danych 
dotyczących zatwierdzeń, oraz wymiany lub uzupełniania zatwierdzeń 

Więcej niż jeden 
podmiot 

Ten zakres w połączeniu          
z minimum lit c i d 

c. prowadzenie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
podmiotów i osób wpisanych do ewidencji o której mowa w pkt 8.15. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów oraz osób, o których 
mowa w pkt 7.3, 8.1 i 8.11)”,  załącznika nr 1 do rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w zakresie zgodności 
prowadzonej działalności z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 
2 i 4 ustawy 

jw. Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit c-d; 

d. wnioskowanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o cofnięcie 
wydanych zatwierdzeń lub wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń 
w zakresie prowadzonej działalności, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy 
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IV. Motolotnie 

 
1 Nadzór nad motolotniami 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
motolotniami, o których 
mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. określanie i zmiana wymagań technicznych dla motolotni i ich 
podzespołów 

Więcej niż jeden 
podmiot. 

1. Upoważnienie łącznie           
w  zakresie  lit a-e;  
 
2. Wskazane, lecz nie 
koniecznie wymagane, jest 
połączenie nadzoru motolotni 
z nadzorem nad  
spadochronowymi 
systemami ratowniczymi dla 
nich przeznaczonymi. 

b. zatwierdzanie programów prób w locie 
c. zatwierdzanie instrukcji użytkowania w locie oraz instrukcji obsługi 

technicznej i ich zmian 
d. ocena zdatności, prowadzona w ramach nadzoru nad motolotniami 

budowanymi przez nie zatwierdzonych producentów 
e. wydawanie świadectw spełnienia wymagań technicznych 

f. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
motolotni w czasie ich eksploatacji jw. 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit f-g;  
2. Jak wyżej w pkt 2 g zawieszanie i cofanie pozwoleń na wykonywanie lotów 

2 Nadzór nad producentami 
i obsługującymi 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
podmiotami wpisanymi 
ewidencji podmiotów i osób 
prowadzących działalność w 
zakresie projektowania, 
produkcji i obsługi 
motolotni, której mowa w 
przepisach wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 
ustawy 

a. prowadzenie ewidencji podmiotów i osób o której mowa w pkt 11.1. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa 
w pkt 9.1, 10.1 i 10.2”), załącznika nr 3 do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie zgłoszeń takiej 
działalności, dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian we wpisach 

Jeden podmiot 

Ten zakres upoważnienia 
zostanie udzielony o ile 
zostanie udzielone 
upoważnienie/upoważnienia 
w zakresie lit  b oraz lit  c. 

b. wydawanie zatwierdzeń podmiotom projektującym, produkującym i 
obsługującym motolotnie, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie wniosków i 
prowadzenie procesu zatwierdzenia, oraz przyjmowanie zgłoszeń, 
zmian danych dotyczących zatwierdzeń, oraz wymiany lub 
uzupełniania zatwierdzeń 

Więcej niż jeden 
podmiot 

Ten zakres w połączeniu          
z minimum lit c i d 

c. prowadzenie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
podmiotów i osób wpisanych do ewidencji o której mowa w pkt 11.1. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa 
w pkt 9.1, 10.1 i 10.2”), załącznika nr 3 do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w zakresie zgodności prowadzonej 
działalności z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy 

jw. 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit c-d; 

d. wnioskowanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o cofnięcie 
wydanych zatwierdzeń lub wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń 
w zakresie prowadzonej działalności, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy 

jw. 
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V. Paralotnie 

 
1 Nadzór nad paralotniami 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
paralotniami o których 
mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. określanie i zmiana wymagań technicznych dla paralotni 

Więcej niż 
jeden podmiot 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit a-d;  
 
2. Wskazane, lecz nie 
koniecznie wymagane, jest 
połączenie nadzoru paralotni 
z nadzorem nad  
spadochronowymi 
systemami ratowniczymi dla 
nich przeznaczonymi. 

b. uzgadnianie programów prób w locie 
c. ocena zdatności w tym uzgadnianie programów prób z wyłączeniem 

dopuszczania do lotu, prowadzona w ramach nadzoru nad paralotniami 
budowanymi przez nie zatwierdzonych producentów 

d. wydawanie, zawieszanie i cofanie  świadectw spełnienia wymagań 
technicznych, łącznie z oceną przedstawionej przez wnioskującego  
dokumentacji w ramach  wykazania przez niego spełnienia wymagań 
technicznych, w tym  wglądu do pozostałych materiałów i 
dokumentów dowodowych dotyczących ocenianego sprzętu 

e. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
paralotni w czasie ich eksploatacji jw. Jak wyżej w pkt 2. 

 
2 Nadzór nad producentami 

i obsługującymi 
 
Sprawowanie nadzoru nad 
podmiotami wpisanymi 
ewidencji podmiotów i osób 
prowadzących działalność w 
zakresie projektowania, 
produkcji i obsługi sprzętu 
paralotniowego o którym 
mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. prowadzenie ewidencji podmiotów i osób o której mowa w pkt 8.15. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów oraz osób, o których 
mowa w pkt 7.3, 8.1 i 8.11)”,  załącznika nr 2 do rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie 
zgłoszeń takiej działalności, dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian we 
wpisach 

Jeden podmiot 

Ten zakres upoważnienia 
zostanie udzielony o ile 
zostanie udzielone 
upoważnienie/upoważnienia 
w zakresie lit  b oraz lit  c. 

b. wydawanie zatwierdzeń podmiotom projektującym, produkującym i 
obsługującym sprzęt paralotniowy, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie wniosków i 
prowadzenie procesu zatwierdzenia, oraz przyjmowanie zgłoszeń, 
zmian danych dotyczących zatwierdzeń, oraz wymiany lub 
uzupełniania zatwierdzeń 

Więcej niż jeden 
podmiot 

Ten zakres w połączeniu          
z minimum lit c i d 

c. prowadzenie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
podmiotów i osób wpisanych do ewidencji o której mowa w pkt 8.15. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów oraz osób, o których 
mowa w pkt 7.3, 8.1 i 8.11”), załącznika nr 2 do rozporządzenia wydanego 
na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w zakresie zgodności prowadzonej 
działalności z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy jw. 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit c-d; 

d. wnioskowanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o cofnięcie 
wydanych zatwierdzeń lub wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń 
w zakresie prowadzonej działalności, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy 
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VI. Spadochrony  

1 Nadzór nad 
spadochronami 

osobowymi i towarowymi 
 
Sprawowanie nadzoru nad 
spadochronami osobowymi i 
spadochronami 
towarowymi, o których 
mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy, w 
obszarze nie zastrzeżonym 
dla EASA 

a. określanie i zmiana wymagań technicznych dla spadochronów 

Więcej niż jeden 
podmiot 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit a-i;  
 

b. zatwierdzanie programów prób certyfikacyjnych 
c. zatwierdzanie programów prób w powietrzu 
d. zatwierdzanie instrukcji sprzętu spadochronowego 
e. ocena zdatności z wyłączeniem dopuszczenia do skoku, prowadzona w 

ramach nadzoru nad spadochronami budowanymi przez nie 
zatwierdzonych producentów 

f. wydawanie, zawieszanie i cofanie świadectw spełnienia wymagań 
technicznych 

g. zawieszanie i cofanie orzeczeń zdatności 
h. uznawanie, zawieszanie i cofanie uznania dokumentu uznania 

zdatności 
i. nadawanie numeru ewidencyjnego dla typu sprzętu spadochronowego, 
j. unieważnianie, cofanie lub zawieszanie dopuszczeń do skoków lub 

użycia jw. 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit j-k;  
 k. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 

spadochronów w czasie ich eksploatacji 
2 Nadzór nad 

spadochronowymi 
systemami ratowniczymi 

 
sprawowanie nadzoru nad 
spadochronowymi 
systemami ratowniczymi, o 
których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy, w 
obszarze nie zastrzeżonym 
dla EASA 

a. określanie i zmiana wymagań technicznych dla spadochronów 

Więcej niż jeden 
podmiot 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit a-i;  
 
2. Wskazane, lecz nie 
koniecznie wymagane, są 
połączenia nadzoru danych 
statków powietrznych wraz 
nadzorem nad 
spadochronowymi 
systemami dla nich 
przeznaczonymi. Dotyczy to 
w szczególności 
spadochronowych systemów 
ratowniczych do lotni, 
paralotni i motolotni.  

b. zatwierdzanie programów prób certyfikacyjnych 
c. zatwierdzanie programów prób w powietrzu 
d. zatwierdzanie instrukcji sprzętu spadochronowego 
e. ocena zdatności z wyłączeniem dopuszczenia do użycia, prowadzona 

w ramach nadzoru nad spadochronami budowanymi przez nie 
zatwierdzonych producentów 

f. wydawanie, zawieszanie i cofanie świadectw spełnienia wymagań 
technicznych 

g. zawieszanie i cofanie orzeczeń zdatności 
h. uznawanie, zawieszanie i cofanie uznania dokumentu uznania 

zdatności 
i. nadawanie numeru ewidencyjnego dla typu sprzętu spadochronowego 

j. unieważnianie, cofanie lub zawieszanie dopuszczeń do użycia 
jw. 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit j-k;  
2. Jak wyżej w pkt 2 

k. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
spadochronów w czasie ich eksploatacji 
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 Spadochrony cd. 

3 Nadzór nad producentami 
i obsługującymi 

 
Sprawowanie nadzoru nad 
podmiotami wpisanymi 
ewidencji podmiotów i osób 
prowadzących działalność w 
zakresie projektowania, 
produkcji i obsługi sprzętu 
spadochronowego o którym 
mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 
33 ust. 2 i 4 ustawy 

a. prowadzenie ewidencji podmiotów i osób o której mowa w pkt 9.18. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa 
w pkt 9.1, 9.11 i 9.11.2)”,  załącznika nr 4 do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie zgłoszeń takiej 
działalności, dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian we wpisach 

Jeden podmiot 

Ten zakres upoważnienia 
zostanie udzielony o ile 
zostanie udzielone 
upoważnienie/upoważnienia 
w zakresie lit  b oraz lit  c 

b. wydawanie zatwierdzeń podmiotom projektującym, produkującym i 
obsługującym sprzęt spadochronowy, zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w tym przyjmowanie wniosków 
i prowadzenie procesu zatwierdzenia, oraz przyjmowanie zgłoszeń, 
zmian danych dotyczących zatwierdzeń, oraz wymiany lub 
uzupełniania zatwierdzeń 

Więcej niż jeden 
podmiot 

1. Ten zakres w połączeniu         
z minimum lit c i d 
2. Wskazane są połączenia         
z nadzorem odpowiednich 
statków powietrznych. 
Dotyczy to w szczególności 
lotni, paralotni i motolotni. 

c. prowadzenie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 
podmiotów i osób wpisanych do ewidencji o której mowa w pkt 9.18. 
(„Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa 
w pkt 9.1, 9.11 i 9.11.2”), załącznika nr 4 do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy, w zakresie zgodności prowadzonej 
działalności z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy jw. 

1. Upoważnienie łącznie           
w zakresie  lit c-d; 
2. jak wyżej  w pkt 2 

d. wnioskowanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o cofnięcie 
wydanych zatwierdzeń lub wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń 
w zakresie prowadzonej działalności, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy 

 
VII. Ultralekkie statki powietrzne budowane amatorsko 

1 Nadzór nad ultralekkimi 
statkami powietrznymi 

 
sprawowanie nadzoru nad 
ultralekkimi statkami 
powietrznymi budowanymi 
amatorsko, o których mowa 
w przepisach wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 2 i 4 
ustawy 

a. określanie wymagań technicznych dla tych statków powietrznych 

Więcej niż jeden 
podmiot 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit a-e; b. zatwierdzanie programów prób w locie 

c. zatwierdzanie i uznawanie instrukcji użytkowania oraz instrukcji obsługi 
technicznej i ich zmian 

d. ocena zdatności, prowadzona w ramach nadzoru nad ultralekkimi statkami 
powietrznymi budowanymi przez nie zatwierdzonych producentów 

e. wydawanie, przedłużanie, wznawianie, zawieszanie i cofanie pozwoleń na 
wykonywanie lotów 

f. zawieszanie i cofanie pozwoleń na wykonywanie lotów 
jw. 

Upoważnienie łącznie               
w zakresie  lit f-g; g. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 27 ustawy, dotyczącej 

ultralekkich statków powietrznych w czasie ich eksploatacji 
 


