
………………………………… dn. …………… 

 
Numer ewidencyjny 

WNIOSEK O WPISANIE UPRAWNIENIA JĘZYKOWEGO 
do licencji …………………………… 

Częśd A (wypełnia kandydat) 

1. Miejsce przeprowadzenia egzaminu: .......................................................................................................... 
(wpisad nazwę miejsca) 
 

2. Dane osobowe: 
 

Nazwisko: Imiona: 

PESEL: 
 

         
 

     
.........……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa organu ATC, numer licencji) 

3. Dane kontaktowe: 
 
a. adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. adres do korespondencji ….……………………………........…………………………………………………………………….…… 

c. adres e-mail ……………………..……………………………………………........…………………………………………………………. 

d. nr telefonu ……………………….…………………………………………........……………………………………………………………. 

e. preferowana forma kontaktu z wymienionych powyżej ……………………………………………….………………….. 

4. Sposób odbioru licencji: 

  w siedzibie ULC   w delegaturze terenowej ULC w ……………………….…………………………………… 

5. Data ważności posiadanego uprawnienia językowego: ……………………...……….……………………………………. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Do wniosku załączam kopię ważnej licencji ATCL. 

 

………………….………………………………. 
(data i czytelny podpis kandydata) 

  

  

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO 
DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO 

ul. M. Flisa 2 
02-247 Warszawa 

 

 

  

 

 

 
……………………………………………….. 
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Częśd B (wypełniają egzaminatorzy) 

1. Data przeprowadzenia egzaminu: …….… / .……… / …….…. 

2. Wyniki egzaminu: 

a. częśd 11 …………………..………. 

b. częśd 21 …………………..………. 

c. uzyskany poziom znajomości języka w skali ICAO2  …………………………………………………………….………. 

d. krótka informacja dotycząca obszarów umiejętności językowych, nad którymi kandydat powinien 

popracowad, by osiągnąd lepsze wyniki w trakcie następnego egzaminu: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Sposób powiadomienia kandydata o wynikach egzaminu3: 

 

 Ustnie, po zakooczonym egzaminie  Telefonicznie 
 
Listem poleconym 

 

 Pocztą elektroniczną  

 

Data powiadomienia4: ….….… / …….… / …..…. 

 

                                                 
1
 Wpisad uzyskany poziom znajomości języka np. „Poziom 4” lub w przypadku niezaliczenia – „Nie zaliczył” 

2
 W przypadku uzyskania wyniku poniżej poziomu 4 ICAO, wpisad „-” 

3
 Proszę zaznaczyd właściwy kwadrat 

4
 Proszę wpisad datę powiadomienia. W przypadku powiadomienia listem poleconym, wpisad datę z potwierdzenia odbioru. 
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4. Odwołanie od wyników egzaminu5:  

a. sposób złożenia odwołania6: 

 

 Osobiście, po zakooczonym egzaminie  Za pośrednictwem poczty 
 
 

 

 Osobiście, w ustalonym terminie  

 

b. data złożenia odwołania: ….….… / …….… / …..…. 

c. lista dowodów w sprawie odwołania przesyłanych do administratora krajowego: 
 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 

 

….……………………………………………………………………..….. 
(data i podpis administratora) 

 

  

                                                 
5
 Jeśli kandydat nie korzysta z możliwości odwołania, proszę pozostawid niewypełnione. 

6
 Proszę zaznaczyd właściwy kwadrat. 

7
 Należy wpisad imię i nazwisko drugiego egzaminatora sprawdzającego wprowadzanego w przypadku wątpliwości związanych ze 

sprawdzeniem i/lub wynikiem części 1 egzaminu. 

Egzaminator sprawdzający cz. 1 / Nr upoważnienia Egzaminatorzy prowadzący cz. 2 / Nr upoważnienia 

1. ………………………………….……………../…………... 
(imię i nazwisko) 

2. ………………………………..…………………./……………… 
(imię i nazwisko) 

………………………………….……………../…………...7 
(imię i nazwisko) 

3. ………………………………..…………………./……………… 
(imię i nazwisko) 
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Częśd C (wypełnia ULC) 

1. Data wpłynięcia wniosku wraz z dokumentacją towarzyszącą do ULC: ….….… / …….… / …..…. 

2. Uznanie zasadności odwołania od wyników egzaminu: 

 proponowany termin egzaminu: ….….… / …….… / …..…. 

 sposób i data powiadomienia kandydata: 

 Pocztą elektroniczną: ….….… / …….… / …..….  Listem poleconym: ….….… / …….… / …..…. 
  

 Telefonicznie: ….….… / …….… / …..….  

3. Data przeprowadzenia egzaminu: ….….… / …….… / …..…. 

4. Wyniki egzaminu: 

a. częśd 18 …………………..………. 

b. częśd 28 …………………..………. 

c. uzyskany poziom znajomości języka w skali ICAO9  …………………………………………………………….………. 

d. krótka informacja dotycząca obszarów umiejętności językowych, nad którymi kandydat powinien 

popracowad, by osiągnąd lepsze wyniki w trakcie następnego egzaminu: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Brak uznania zasadności odwołania: 

 sposób i data powiadomienia kandydata: 

  Pocztą elektroniczną: ….….… / …….… / …..….   Listem poleconym: ….….… / …….… / …..…. 
 
 

 

  Telefonicznie: ….….… / …….… / …..….   

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..….. 
(data, podpis i imienna pieczęć administratora krajowego)  

                                                 
8
 Wpisad uzyskany poziom znajomości języka np. „Poziom 4” lub w przypadku niezaliczenia – „Nie zaliczył” 

9
 W przypadku uzyskania wyniku poniżej poziomu 4 ICAO, wpisad „-” 



 5 

CZĘŚD D (wypełnia ULC) 

1. Decyzja: 

W licencji ....................................................... dokonad następującego wpisu10: 

a. spełnienia wymogu biegłości językowej: 

Meets language proficiency requirement  
in accordance with para 1.2.9.4 of ICAO Annex 1 in: 

English valid until [DATE] 

Spełnia wymóg biegłości językowej 
zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO: 

Język angielski ważny do *DATA+ 

b. braku spełnienia wymogu biegłości językowej: 

Does not meet language proficiency requirement in 
accordance with para 1.2.9.4 of ICAO Annex 1 for 
English 

Nie spełnia wymogu biegłości językowej 
zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO dla 
języka angielskiego 

 

2. Do wniosku dołączono certyfikat ELPAC: 

a. id kandydata: …………………………………………….. 

b. data generowania certyfikatu: …………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..….. 
(data, podpis i imienna pieczęć administratora krajowego) 

 

 

 

 

 

 
Właściwy zapis dotyczący znajomości języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 ICAO 
wpisano do Rejestru Personelu Lotniczego w dniu ……………………. 
 
w licencji nr ……………………………………… 

 

 

......................................................... 
 (podpis) 

 

                                                 
10

 Niewłaściwy wpis przekreślid. 


