
 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pilotów bezzałogowych statków 

powietrznych, szkolenia i egzaminy   

 

1.1. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pilota bezzałogowego 

statku powietrznego i uprawniającym do wykonywania operacji z użyciem systemu 

bezzałogowego statku powietrznego jest: 

1) potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu online – w przypadku 

wykonywania operacji w podkategorii A1 i A3 w kategorii „otwartej”; 

2) certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego – w przypadku 

wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”; 

3) certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego – 

w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”. 

1.2. Prezes Urzędu, przy użyciu systemu teleinformatycznego, przeprowadza 

szkolenie oraz egzamin na warunkach określonych w części A załącznika do 

rozporządzenia nr 2019/947/UE, w podkategorii A1 i A3 w kategorii „otwartej”. 

1.3. Prezes Urzędu, przy użyciu systemu teleinformatycznego, potwierdza zaliczenie 

szkolenia i zdanie egzaminu online z wynikiem pozytywnym. 

1.4. Zdanie egzaminu online z wynikiem pozytywnym skutkuje wpisem do rejestru 

operatorów. 

2.1. Wyznaczony podmiot przeprowadza dodatkowy egzamin teoretyczny, o którym 

mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. c części A załącznika do rozporządzenia nr 

2019/947/UE, oraz wydaje potwierdzenie zdania tego egzaminu w  dwóch egzemplarzach, 

z których jeden otrzymuje uczeń-pilot, a drugi jest przechowywany przez wyznaczony 

podmiot. 

2.2. Dodatkowy egzamin teoretyczny, o którym mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. 

c części A załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE, przeprowadza się pod 

warunkiem, że uczeń-pilot: 

1) rozumie zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z operacją w bliskiej 

odległości od osób postronnych lub przy użyciu cięższego bezzałogowego 

statku powietrznego;  

2) jest w stanie ocenić ryzyko na ziemi związane ze środowiskiem, w którym ma 

miejsce operacja, jak również wykonywaniem operacji w pobliżu osób 

postronnych;  
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3) posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i określania procedur 

postępowania w sytuacji awaryjnej; oraz  

4) rozumie, w jaki sposób warunki pogodowe mogą wpływać na osiągi 

bezzałogowego statku powietrznego.  

2.3. Dodatkowy egzamin teoretyczny, o którym mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. 

c części A załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE obejmuje następujące aspekty:  

1) meteorologia:  

a) wpływ pogody na bezzałogowy statek powietrzny: wiatr (np. efekty w mieście, 

turbulencje), temperatura, widoczność, 

b) gęstość powietrza, oraz 

c)  pozyskiwanie prognoz pogody;  

2) osiągi lotu bezzałogowego statku powietrznego:  

a) typowa obwiednia operacyjna wiropłata dla stałopłatów i konfiguracji 

hybrydowych,  

b) masa i równowaga oraz środek ciężkości: uwzględnianie ogólnej równowagi 

podczas mocowania zawieszeń kardanowych i ładunków; rozumienie 

zróżnicowania cech ładunków wpływających na stabilność lotu; oraz 

rozumienie, iż różne typy bezzałogowych statków powietrznych mają różny 

środek ciężkości,  

c) zabezpieczenie ładunku, 

d) baterie: wiedza w zakresie źródeł zasilania, aby zapobiec potencjalnym 

niebezpieczeństwom; zapoznanie się z istniejącymi, zróżnicowanymi rodzajami 

baterii; rozumienie terminologii stosowanej w przypadku baterii (np. efekt 

pamięci, pojemność, c-rate); rozumienie sposobu działania baterii (np. 

ładowanie, użytkowanie, niebezpieczeństwo, przechowywanie); 

3) techniczne i operacyjne środki ograniczania ryzyka na ziemi:  

a) funkcje trybu niskiej prędkości,  

b) ocena odległości od ludzi, oraz  

c) zasada 1:1. 

2.4. Wyznaczony podmiot przechowuje informację o wydanym potwierdzeniu 

zdania egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1 przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 

2.5. Wyznaczony podmiot informuje Prezesa Urzędu o wydaniu potwierdzenia 

zdania egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wydania tego potwierdzenia. Prezes Urzędu 
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dokonuje niezwłocznie w rejestrze operatorów adnotacji o uzyskaniu przez ucznia-pilota 

certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. 

2.6. Certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, o którym 

mowa w pkt 1.1 ppkt 2, jest wydawany przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

2.7. Prezes Urzędu określa oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego wzór potwierdzenia zdania egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1. 

3.1. 1. W kategorii „szczególnej”: 

1) szkolenie teoretyczne i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocena 

umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych są 

prowadzone przez wyznaczony podmiot; 

2) szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych 

statków powietrznych są prowadzone przez uznany podmiot. 

3.2. Szkolenie, o którym mowa w UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. d tiret trzecie w części B 

załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE, jest prowadzone przez wyznaczony 

podmiot zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w art. 12 ust. 

2 rozporządzenia nr 2019/947/UE, we współpracy z innym wyznaczonym podmiotem 

wskazanym przez Prezesa Urzędu. 

3.3. Prezes Urzędu wskazuje inny wyznaczony podmiot, o którym mowa w pkt 3.2, 

który posiada kompetencje do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w 

UAS.SPEC.050 lit. d tiret trzecie w części B załącznika do rozporządzenia nr 

2019/947/UE. 

4.1. Szkolenie teoretyczne i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocena 

umiejętności praktycznych, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 1, przeprowadza członek 

personelu wyznaczonego podmiotu albo uznanego podmiotu, odpowiedzialny za zadania 

z zakresu szkolenia teoretycznego i egzaminu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego 

i oceny umiejętności praktycznych. 

4.2. Członkiem personelu wyznaczonego podmiotu albo uznanego podmiotu, 

odpowiedzialnym za zadania z zakresu szkolenia teoretycznego i egzaminu teoretycznego 

oraz szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych, o których mowa w pkt 4 

dodatku 3 do załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE, może zostać osoba, która: 

1) posiada certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia 

praktycznego, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 3; 

2) odbyła szkolenie na członka personelu wyznaczonego podmiotu albo uznanego 

podmiotu, odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia teoretycznego i 
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egzaminu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego i oceny umiejętności 

praktycznych w zakresie wymagań, o których mowa w pkt 4 lit. c i d dodatku 3 do 

załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE. 

4.3. Prezes Urzędu, na wniosek osoby, która spełnia wymagania określone w pkt 

4.2,  wydaje poświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 4 lit. c i d 

dodatku 3 do załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE. 

4.4. Poświadczenie, o którym mowa w pkt 4.3, jest ważne przez dwa lata od daty 

wydania. 

4.5. Prezes Urzędu cofa  poświadczenie, o którym mowa w pkt 4.3, osobie, która 

przestała spełniać wymagania określone w pkt 4.2.  

5.1. W kategorii „szczególnej” wyznaczony podmiot przeprowadza egzamin 

teoretyczny, o którym mowa w: 

1) UAS-STS-01.020 pkt 2 lit. b dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia nr 

2019/947/UE, lub 

2) UAS-STS-02.020 pkt 7 lit. a dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia nr 

2019/947/UE, lub  

3) krajowym scenariuszu standardowym, lub  

4) zezwoleniu na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 

2019/947/UE 

– w zakresie wyznaczenia przyznanego zgodnie z pkt 1.1 załącznika nr 3.  

5.2. W kategorii „szczególnej” uznany podmiot wydaje potwierdzenie ukończenia 

szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilota bezzałogowego statku 

powietrznego w odniesieniu do scenariusza standardowego, o którym mowa w art. 5 ust. 

5 rozporządzenia nr 2019/947/UE lub krajowego scenariusza standardowego.  

6.1. Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności 

praktycznych pilota bezzałogowego statku powietrznego zawiera: 

1) dane identyfikacyjne ucznia-pilota: imię i nazwisko, obywatelstwo, adres 

zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rejestracyjny oraz 

numer pilota w rejestrze operatorów; 

2) dane identyfikacyjne uznanego podmiotu: imię i nazwisko albo nazwa, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu; 

3) rodzaj operacji, na które uczeń-pilot uzyskał kwalifikacje; 
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4) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności 

praktycznych – członka personelu uznanego podmiotu odpowiedzialnego za zadania 

z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych, o których 

mowa w pkt 4 dodatku 3 do załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE; 

5) datę wydania potwierdzenia; 

6)  podpis osoby reprezentującej uznany podmiot wydający ten dokument. 

6.2. Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności 

praktycznych pilota bezzałogowego statku powietrznego może być wydawane przy 

użyciu systemu teleinformatycznego. 

6.3. Uznany podmiot przechowuje informację o wydanym potwierdzeniu 

ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilota 

bezzałogowego statku powietrznego przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 

6.4. Prezes Urzędu określa oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego wzór potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności 

praktycznych pilota bezzałogowego statku powietrznego. 

7.1. W kategorii „szczególnej wyznaczony podmiot wydaje  certyfikat wiedzy 

teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego, o których mowa w pkt 

1.1 ppkt 3, uczeń-pilota, która spełnia warunki, o których mowa w: 

1) UAS.STS-01.020 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia 

nr 2019/947/UE, lub 

2) UAS.STS-02.020 pkt 7 dodatku 1 do załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE, 

lub 

3) krajowych scenariuszach standardowych, lub 

4) w zezwoleniu na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 

2019/947/UE 

– w zakresie wyznaczenia przyznanego zgodnie z pkt 1.1 załącznika nr 4 niniejszych 

wytycznych. 

7.2. Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia 

praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 3, zawiera: 

1) dane identyfikacyjne ucznia-pilota: imię i nazwisko, obywatelstwo, adres 

zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rejestracyjny oraz 

numer pilota w rejestrze operatorów; 
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2) dane identyfikacyjne wyznaczonego podmiotu, który wydał certyfikat wiedzy 

teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego: imię i nazwisko 

albo nazwę; 

3) rodzaj operacji, na które uczeń-pilot uzyskał kwalifikacje; 

4) datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia; 

5) imię i nazwisko członka personelu wyznaczonego podmiotu, odpowiedzialnego za 

zadania z zakresu szkolenia teoretycznego i egzaminu teoretycznego oraz szkolenia 

praktycznego i oceny umiejętności praktycznych, o których mowa w pkt 5.2, 

6) data wydania; 

7)     podpis osoby reprezentującej wyznaczony podmiot wydający ten dokument. 

7.3. Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia 

praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3, może być wydawany przy użyciu systemu 

teleinformatycznego. 

7.4. Prezes Urzędu określa oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego wzór certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia 

praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3. 

7.5. Wyznaczony podmiot, na wniosek pilota bezzałogowego statku powietrznego, 

przedłuża certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia 

praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3, po sprawdzeniu przez członka personelu, 

o którym mowa w pkt 4.2, umiejętności i wiedzy pilota bezzałogowego statku 

powietrznego. 

7.6. Z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia 

ukończenia szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3, można wystąpić 

nie później niż na 6 miesięcy przed końcem utraty ważności tego certyfikatu i tego 

potwierdzenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

7.7. W przypadku przedłużenia ważności certyfikatu i potwierdzenia ukończenia 

szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3, wyznaczony podmiot dokonuje 

odpowiedniej adnotacji w certyfikacie wiedzy teoretycznej i potwierdzeniu ukończenia 

szkolenia praktycznego. 

7.8. Okres przedłużenia ważności certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia 

ukończenia szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 3, jest liczony od dnia 

upływu poprzedniego okresu jego ważności. 
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7.9. Wyznaczony podmiot przechowuje informację o wydanym certyfikacie wiedzy 

teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt 

1.1 ppkt 3, przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 

7.10. Wyznaczony podmiot informuje Prezesa Urzędu o wydaniu certyfikatu wiedzy 

teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt 

1.1 ppkt 3, oraz o jego każdorazowym przedłużeniu, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wydania albo przedłużenia tego certyfikatu. 

7.11. Prezes Urzędu dokonuje adnotacji o wydaniu albo przedłużeniu certyfikatu 

wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, o którym mowa 

w pkt 1.1 ppkt 3, w rejestrze operatorów. 
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