Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA MODELU LATAJĄCEGO
Uwaga: od dnia 1 marca 2006 r. we wszystkich sprawach dotyczących świadectw kwalifikacji należy się
kontaktować bezpośrednio z nowootwartym Punktem Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego. P.O.K.
mieści się w siedzibie ULC i jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz.
8.15-16.00.

Telefony do P.O.K.: (22) 520-74-35, 520-74-36, 520-74-37, Fax 520-74-38.
PRZEDSTAWIONE INFORMACJE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MODELI LATAJĄCYCH O MASIE
DOPUSZCZALNEJ DO LOTU PRZEKRACZAJĄCEJ 5 KG Z NAPĘDEM INNYM NIŻ NAPĘD GUMOWY,
STEROWANYCH SYGNAŁAMI RADIOWYMI.
Na podstawie informacji uzyskanych od Naczelnika Inspektoratu Personelu Lotniczego w ULC i zgodnie z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 (Dz. U. nr 165, poz. 1603) w sprawie
licencjonowania personelu lotniczego”, Aeroklub Polski podaje poniżej wykaz dokumentów niezbędnych do
uzyskania świadectwa kwalifikacji (przez osoby posiadające już uprawnienia, tj. licencję sportową modelarza
lotniczego):
1. Posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia.
2. Wymagany wiek operatora – ukończone 16 lat i zgoda opiekunów prawnych (wymagana od osób w wieku
16-18 lat)
3. Posiadanie licencji sportowej modelarza lotniczego i kosmicznego przyznanej przez Aeroklub Polski.
4. Badania lotniczo-lekarskie - tylko w przypadku kandydatów na pilota-operatora modelu o masie ponad 25 kg.
5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
6. Inne wiarygodne dokumenty dotyczące ukończonego szkolenia lotniczego (modelarskiego) lub praktyki
lotniczej (modelarskiej), np. potwierdzające udział w zawodach sportowych i/lub staż zawodniczy.
7. Zdjęcie.
8. Wypełniony „Wniosek o wydanie/wymianę licencji/świadectwa kwalifikacji /wpisanie dodatkowego
uprawnienia lotniczego” (tylko część A) – formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ULC.
Zgodnie z wyjaśnieniami ULC, aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy złożyć stosowny
formularz w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Wykaz punktów informacyjnych KRK
oraz wzór formularza "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" znajduje się na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krk/krk.shtml. Za udzielenie informacji
KRK pobiera opłatę w wysokości 50 zł, w znakach opłaty sądowej, które można nabyć w siedzibie Rejestru
lub w kasach sądów powszechnych.
Czas oczekiwania na otrzymanie zaświadczenia jest bardzo zróżnicowany i zależy od rejonu kraju. Przeciętnie
zajmuje to od kilku do kilkunastu dni. Innym rozwiązaniem jest udać się do Biura Informacyjnego
Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie, w którym można załatwić sprawę
niemal od ręki (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 900 - 1700; wtorek - piątek 900 - 1430).
Automatyczną informacja o pracy KRK znajduje się pod numerem telefonu (22) 51 88 200.

Po rozpatrzeniu wniosku ULC kieruje osobę zainteresowaną na egzamin przyjmowany przez uprawnionego
egzaminatora.
Koszt wydania świadectwa kwalifikacji – 40 zł
Koszt egzaminu – 20 zł (w przypadku osób uczących się, żołnierzy lub osób niepełnosprawnych opłata
egzaminacyjna wynosi 10 zł)
Okres oczekiwania na świadectwo – 2-3 tygodni.
Jednocześnie przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował nas oficjalnie, że przywołane
rozporządzenie będzie znowelizowane i najprawdopodobniej zostanie ogłoszone w II półroczu 2006. Projekt
rozporządzenia, wprowadzonego już na drogę legislacyjną, zakłada wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji
pilota-operatora modelu, ale dla modeli o masie przekraczającej 25 kg.
Dla zainteresowanych podajemy adres ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
(więcej szczegółów na stronie internetowej: www.ulc.gov.pl)

