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7) inne dokumenty, je˝eli obowiàzek ich przed∏o˝enia
wynika z odr´bnych przepisów.

3. Kandydat mo˝e z∏o˝yç inne dokumenty:

1) potwierdzajàce jego dodatkowe umiej´tnoÊci;

2) potwierdzajàce osiàgni´cia zawodowe i naukowe;

3) opinie polecajàce.

§ 4. 1. Post´powanie sk∏ada si´ z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap obejmuje:

1) przyj´cie podania i dokumentów, o których mowa
w § 3;

2) wype∏nienie ankiety osobowej;

3) przeprowadzenie rozmowy wst´pnej przez przed-
stawiciela komórki kadrowej z kandydatem, po-
zwalajàcej na poznanie umiej´tnoÊci autoprezenta-
cji, poprawnoÊci w formu∏owaniu myÊli, umiej´t-
noÊci nawiàzania kontaktu oraz motywacji podj´-
cia s∏u˝by.

3. Przed rozpocz´ciem rozmowy wst´pnej, o której
mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat okazuje, na ̋ àdanie, do-
kument potwierdzajàcy posiadanie obywatelstwa pol-
skiego.

4. Etap, o którym mowa w ust. 2, koƒczy si´ dopusz-
czeniem lub odmowà dopuszczenia kandydata do dal-
szego etapu post´powania przez Szefa Biura Ochrony
Rzàdu lub przez upowa˝nionà do tego osob´.

5. Drugi etap obejmuje:

1) testy psychologiczne okreÊlajàce warunki intelektu-
alne oraz cechy osobowoÊciowe kandydata;

2) egzamin sprawnoÊci fizycznej kandydata;

3) sprawdzenie danych osobowych kandydata;

4) orzeczenie komisji lekarskiej podleg∏ej ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych o zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej kandydata.

6. Informacje uzyskane w poszczególnych etapach
post´powania, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 5,
wpisuje si´ do kwestionariusza kandydata.

§ 5. Szef Biura Ochrony Rzàdu przerywa dalsze po-
st´powanie w przypadku:

1) negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej;

2) wyniku testu psychologicznego poni˝ej przyj´tej
normy;

3) niezaliczenia egzaminu sprawnoÊci fizycznej.

§ 6. 1. Post´powanie koƒczy wydanie oceny pre-
dyspozycji kandydata do s∏u˝by w Biurze Ochrony
Rzàdu.

2. Oceny dokonuje przedstawiciel komórki kadro-
wej prowadzàcy post´powanie.

§ 7. Kandydata informuje si´ pisemnie o wynikach
post´powania.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia  2002 r.

w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia rejestru,

2) tryb dokonywania wpisów i wykreÊleƒ w rejestrze,

3) wzór rejestru i Êwiadectwa rejestracji

— statków powietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku
publicznego.

§ 2. 1. Do rejestru statków powietrznych lotnictwa
s∏u˝b porzàdku publicznego, zwanego dalej ,,reje-
strem”, wpisuje si´ statki powietrzne, u˝ywane w ce-
lach niekomercyjnych, przez jednostki organizacyjne
Stra˝y Granicznej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i s∏u˝by celnej oraz sprz´t lotniczy stanowiàcy wyposa-
˝enie statków powietrznych wpisanych do rejestru.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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2. Rejestr sk∏ada si´ z:

1) ksiàg ewidencji znaków rejestracyjnych statków po-
wietrznych lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicznego,
zwanych dalej „statkami powietrznymi”;

2) ksi´gi ewidencji sprz´tu lotniczego;

3) teczek dokumentacji rejestrowej statków powietrz-
nych.

3. Wzór rejestru okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà:

1) statki powietrzne:
a) samoloty,
b) Êmig∏owce,
c) balony za∏ogowe i sterowce,
d) spadochrony osobowe,
e) inne ni˝ wymienione w lit. a—d statki powietrz-

ne przeznaczone do przewo˝enia osób i ∏adun-
ku;

2) sprz´t lotniczy stanowiàcy wyposa˝enie statku po-
wietrznego wpisanego do rejestru: 
a) silniki lotnicze zabudowane na statkach po-

wietrznych,
b) pok∏adowe stacje lotnicze zabudowane na stat-

kach powietrznych,
c) inny ni˝ wymieniony w lit. a i b sprz´t lotniczy

przeznaczony do wykorzystywania na pok∏adzie
statku powietrznego.

2. Statki powietrzne wpisuje si´ do rejestru wy∏àcz-
nie po uzyskaniu Êwiadectwa zdatnoÊci do lotu,
a sprz´t lotniczy po uzyskaniu Êwiadectwa sprawnoÊci
technicznej.

3. W rejestrze wpisuje si´ w szczególnoÊci:

1) dane dotyczàce:
a) rodzaju i charakterystyki statku powietrznego,
b) w∏aÊciciela i innego ni˝ w∏aÊciciel u˝ytkownika

statku powietrznego;

2) znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny stat-
ku powietrznego.

4. Tryb dokonywania w rejestrze wpisów i wykre-
Êleƒ statków powietrznych i sprz´tu lotniczego lotnic-
twa s∏u˝b porzàdku publicznego okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Wpisu do rejestru statku powietrznego lub
sprz´tu lotniczego dokonuje si´ na pisemny wniosek
Komendanta G∏ównego Policji, Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub kierownika jednostki or-
ganizacyjnej s∏u˝by celnej, reprezentujàcych Skarb
Paƒstwa.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamiesz-
cza si´:

1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej wniosko-
dawcy;

2) nazw´ i adres w∏aÊciciela/u˝ytkownika statku po-
wietrznego/sprz´tu lotniczego;

3) rodzaj i typ statku powietrznego/sprz´tu lotniczego;

4) seri´, numer fabryczny, rok budowy i nazw´ wy-
twórcy statku powietrznego/sprz´tu lotniczego;

5) oÊwiadczenie, ˝e wnioskodawca jest w∏aÊcicielem
tego statku powietrznego/sprz´tu lotniczego;

6) oÊwiadczenie, ˝e statek powietrzny/sprz´t lotniczy
nie jest zarejestrowany w innym rejestrze. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniosko-
dawca jest obowiàzany do∏àczyç:

1) wa˝ne Êwiadectwo zdatnoÊci do lotów statku po-
wietrznego;

2) Êwiadectwo sprawnoÊci technicznej sprz´tu lotni-
czego;

3) wa˝ne Êwiadectwo ogl´dzin statku powietrzne-
go/sprz´tu lotniczego;

4) Êwiadectwo zdatnoÊci w zakresie ha∏asu w odnie-
sieniu do statków powietrznych;

5) oÊwiadczenie producenta dotyczàce obj´cia dystry-
bucjà biuletynów i listów serwisowych;

6) instrukcj´ obs∏ugi technicznej statku powietrzne-
go/sprz´tu lotniczego;

7) instrukcj´ eksploatacji w locie statku powietrzne-
go/sprz´tu lotniczego;

8) dowód przekazania statku powietrznego/sprz´tu
lotniczego przez jego w∏aÊciciela u˝ytkownikowi
wymienionemu we wniosku;

9) dowód skreÊlenia z innego rejestru, w odniesieniu
do statków powietrznych uprzednio wpisanych do
innego rejestru;

10) dowód ubezpieczenia statku powietrznego od od-
powiedzialnoÊci cywilnej wynik∏ej z ruchu lotnicze-
go i od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków;

11) oÊwiadczenie u˝ytkownika statku powietrznego
dotyczàce warunków jego eksploatacji oraz za-
trudnienia wykwalifikowanego personelu lotnicze-
go;

12) oÊwiadczenie u˝ytkownika w sprawie organizacji
bazy techniczno-obs∏ugowej lub kopi´ zawartej
umowy o logistycznym zabezpieczeniu statku po-
wietrznego   w miejscu jego bazowania; 

13) fotografie lub ich zapis cyfrowy, przedstawiajàce
oznakowanie statku powietrznego, którego doty-
czy wniosek.

4. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. 1. O wpisaniu i odmowie wpisania statku po-
wietrznego lub sprz´tu lotniczego do rejestru rozstrzy-
ga si´ w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzj´ o wpisaniu statku powietrznego lub
sprz´tu lotniczego do rejestru wydaje si´ po stwierdze-
niu, ˝e:
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1) wniosek o wpisanie statku powietrznego lub sprz´-
tu lotniczego do rejestru spe∏nia wymagania za-
warte w § 4 ust. 2 i 3;

2) dane zawarte we wniosku oraz w dokumentach do-
∏àczonych do wniosku wykazujà, ˝e sà spe∏nione
wymogi warunkujàce dopuszczenie statku po-
wietrznego lub sprz´tu lotniczego do bezpiecznej
eksploatacji w powietrzu.

3. Decyzj´ o odmowie wpisania statku powietrzne-
go lub sprz´tu lotniczego do rejestru wydaje si´, je˝eli
nie zosta∏y spe∏nione wymagania, o których mowa
w § 4 ust. 2 i 3.

§ 6. 1. Potwierdzeniem wpisania statku powietrzne-
go lub sprz´tu lotniczego do rejestru jest Êwiadectwo
rejestracji wraz z przydzieleniem znaków rejestracyj-
nych.

2. Âwiadectwo rejestracji statku powietrznego lub
sprz´tu lotniczego sporzàdza si´ w j´zyku polskim z t∏u-
maczeniem na j´zyk angielski dla statków powietrz-
nych przeznaczonych do wykonywania lotów mi´dzy-
narodowych.

3. Âwiadectwo rejestracji statku powietrznego lub
sprz´tu lotniczego wa˝ne jest bezterminowo, pod wa-
runkiem spe∏nienia wymagaƒ technicznych, potwier-
dzonych w aktualnych Êwiadectwach ogl´dzin.

4. Wzór Êwiadectwa rejestracji statku powietrzne-
go/sprz´tu lotniczego okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 7. 1. Ka˝da zmiana danych zawartych w rejestrze,
w tym cech eksploatacyjnych oraz technicznych statku
powietrznego lub sprz´tu lotniczego, podlega wpisowi
do rejestru.

2. Zg∏oszenie zmian danych zawartych w rejestrze
jest dokonywane w formie pisemnego wniosku, w ter-
minie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

3. Zg∏oszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do-
konuje u˝ytkownik  statku powietrznego.  

4. JeÊli u˝ytkownik nie dokona∏ zg∏oszenia w termi-
nie, o którym mowa w ust. 2, dokonuje si´ po jednora-
zowym, bezskutecznym wezwaniu, wpisu z urz´du, za-
znaczajàc t´ okolicznoÊç w rejestrze lub wykreÊla si´
statek powietrzny lub sprz´t lotniczy z rejestru.

§ 8. 1. WykreÊlenie statku powietrznego lub sprz´-
tu lotniczego z rejestru nast´puje, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na pisemny wniosek podmiotów, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1, lub z urz´du, je˝eli:

1) utraci∏y aktualnoÊç dokumenty, o których mowa
w § 4 ust. 3;

2) statek powietrzny uleg∏ zniszczeniu lub utraci∏ trwa-
le zdatnoÊç do lotów;

3) wa˝noÊç Êwiadectwa sprawnoÊci technicznej nie
zosta∏a przed∏u˝ona w ciàgu dwóch lat od daty jej
wygaÊni´cia;

4) nie zg∏oszono zmiany danych podlegajàcych wpi-
saniu do rejestru. 

2. Wzór wniosku o wykreÊlenie statku powietrzne-
go lub sprz´tu lotniczego z rejestru okreÊla za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o wykreÊleniu
statku powietrznego z rejestru podmioty, o których
mowa w § 4 ust. 1, sà  obowiàzane:

1) usunàç ze statku powietrznego znaki rozpoznaw-
cze, chyba ̋ e uzyskajà  zgod´ na ich pozostawienie;

2) zwróciç dokumenty rejestracyjne statku powietrz-
nego do prowadzàcego rejestr.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1739)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ÂWIADECTWA REJESTRACJI STATKU POWIETRZNEGO/SPRZ¢TU LOTNICZEGO
LOTNICTWA S¸U˚B PORZÑDKU PUBLICZNEGO
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR


