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WNIOSEK 

UPOWAŻNIENIE EGZAMINATORA / OCENA KOMPETENCJI   

WYDANIE / PRZEDŁUŻENIE / WZNOWIENIE / ROZSZERZENIE UPOWAŻNIENIA 

CZĘŚĆ 1 WNIOSEK  

Formularz ten przeznaczony jest dla osób ubiegających się o upoważnienie egzaminatora wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1178/2011 z 

dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym, rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiającym szczegółowe 

przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139. 

Formularz wypełnić drukowanymi literami 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA                                                                                                           wypełnia Kandydat 

Nazwisko .................................................................................... Imię ............................................................................................. 

Rodzaj licencji  ....................................... Nr licencji  .................................................. Państwo wydania ……………………………. 

Obywatelstwo .............................................................................. Pesel  .............................................................................................. 
 

  Czy kandydat wnioskował już wcześniej o upoważnienie (w przypadku pierwszego wydania): zaznaczyć właściwe X 

    NIE   TAK                 (data wniosku ……………………………….…..) 
 

2. ADRES ZAMIESZKANIA                                                                                                                        wypełnia Kandydat 

Ulica ...................................................................................... Nr domu / mieszkania .......................................... 

Kod pocztowy ..................................................................... Poczta ............................................................................ 

Miejscowość ..................................................................... Państwo ............................................................................... 

Telefon ................................................................................ E-mail ................................................................................. 
 

3. WNIOSEK (zaznaczyć właściwe X)                                                                                                              wypełnia Kandydat 

 Wnioskuję o  Pierwsze wydanie               Przedłużenie                   Wznowienie                    Rozszerzenie  

kategorii upoważnienia egzaminatora:                                                                               

 

FE(S) - SFCL.415(a)(b)(c1i)(c1ii) FE(B) - BFCL.415(a)(b)(c)  

SPL 

 

TMG 

 

FI/SPL 

 

FI/TMG 

 

BPL 

 

op. komercyjne 

 

FI 

 

FE(A) - FCL.1005.FE(a)(1)(2)(3)(4)(5) 

PPL(A) 

/klasa lub typ 
(SP) 

SE      ME 

 

CPL(A) 

/klasa lub typ 
(SP) 

SE      ME 

 

LAPL(A) 

 

 

 

Loty w terenie 

górzystym 

 

 

EIR 

 

 

 

Klasy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

W klasie SEP -lądowy warianty: ………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W klasie SEP -wodny warianty: ……………………………………………………………………………………………………….. 

W klasie MEP -lądowy warianty: …………………………………………………………………………………….……………….. 

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

W klasie MEP -wodny warianty: …………………………………………………………………………………….……………….. 



DEPARTAMENT PERSONELU LOTNICZEGO  
KOMISJA EGZAMINACYJNA   

2 

Wzór nr  3  v4.19.04.2021 

FE(H) - FCL.1005.FE(b)(1)(2)(3)(4) 

PPL(H) 

/typ (SP) 

SE      

 

CPL(H) 

/typ (SP) 

SE 

 

/typ (SP) 

ME 

 

 

LAPL(A) 

 

 

 

 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

FE(As) - FCL.1005.FE(c)  - PPL(As), CPL(As), /typ(As)                                           

TRE(A)(PL) - FCL.1005.TRE(a)(1)(2)(3)(4)(5) 

typ   

SP     MP 

         

typ/IR, EIR 

 

 

ATPL 

 

 

MPL 

 

 

TRI, SFI 

 

 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

TRE(H) - FCL.1005.TRE(b)(1)(2)(3)(4) 

typ  

SP     MP 

 

IR  

SE     ME 

 

ATPL 

 

 

TRI, SFI 

 

 

 

 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

CRE(A) - FCL.1005.CRE(a)(b)(1)(2)(3)(4)(c) 

ST 

klasa lub typ 
(SP) 

SE     ME 

 

PC 

klasa lub typ 
(SP) 

SE     ME 

 

przedłużenia 
IR 

 

 

wznowienia 
IR 

 

 

EIR 

 

 

 

klasa/wariant 

LAPL(A) 

 

 

Klasy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

W klasie SEP -lądowy warianty: ………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W klasie SEP -wodny warianty: ……………………………………………………………………………………………………….. 

W klasie MEP -lądowy warianty: …………………………………………………………………………………….……………….. 

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

W klasie MEP -wodny warianty: …………………………………………………………………………………….……………….. 

IRE(A) - FCL.1005.IRE  

Klasy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

IRE(H) - FCL.1005.IRE 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

IRE(As) - FCL.1005.IRE 
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SFE(A)(PL) - FCL.1005.SFE(a)(1)(2)(3)(4)(5) 

typ   

SP     MP 

         

typ/IR 

 

 

ATPL 

 

 

MPL 

 

 

SFI 

 

 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

SFE(H) - FCL.1005.SFE(b)(1)(2)(3)(4) 

typ   

SP     MP 

         

typ/IR 

 

 

ATPL(H) 

 

 

SFI(H) 

 

 

 

 

Typy:    …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

FIE(A) - FCL.1005.FIE(a)             

FIE(H) - FCL.1005.FIE(b)             

FIE(As) - FCL.1005.FIE(c)             

4. INFORMACJA O INNYCH POSIADANYCH LICENCJACH                                                                  wypełnia Kandydat 

Rodzaj licencji Numer licencji Uprawnienia Data ważności 

    

    

    

5. INFORMACJA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH INSTRUKTORSKICH                                      wypełnia Kandydat 

Uprawnienie instruktora 
 

w podziale na klasę lub typ 
statku powietrznego 

 

Data 
ważności 

Nalot instruktorski  
Ogólny 

Nalot instruktorski 
za ostatnie 12 m-cy Ograniczenia  

(np. tylko symulator, 
statek powietrzny) Statek 

powietrzny 
FSTD 

Statek 
powietrzny 

FSTD 

       

       

       

       

       

       

UWAGA: [FCL.1010.TRE(a)(4)(b)(4)] Osoba ubiegająca się o certyfikat TRE((A)(H) musi: w przypadku wydawania pierwszego upoważnienia TRE, 
posiadać co najmniej 50 godzin czasu lotu jako instruktor TRI, FI lub SFI na odpowiednim typie statku powietrznego lub urządzeniu FSTD tego typu.  
Zgodnie z FCL.905.TRI, instruktor TRI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w zakresie wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności 
uprawnień na typ, tylko taki czas lotu można wliczyć do wymaganych 50h oraz czas lotu podczas szkoleń okresowych u operatora.  

6. DOŚWIADCZENIE LOTNICZE                                                                                                              wypełnia Kandydat 

Ogólny nalot na statku powietrznym, którego wniosek dotyczy                Nalot jako PIC na statku powietrznym, którego wniosek dotyczy  

typ/klasa nalot w godzinach typ/klasa nalot w godzinach 
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7. INFORMACJA O POSIADANYM UPOWAŻNIENIU EGZAMINATORA                                               wypełnia Kandydat 

Kategoria / Zakres uprawnień  Data ważności upoważnienia Ograniczenia (np. tylko symulator) 

   

   

8. (FCL.1025)    PRZEDŁUŻENIE UPOWAŻNIENIA EGZAMINATORA                                                    wypełnia Kandydat 

1. Liczba egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji 
przeprowadzonych przed upływem terminu ważności upoważnienia (minimum sześć).  

 

2. Data ukończonego szkolenia / seminarium dla egzaminatorów. 
 (musi być przeprowadzone w ostatnim roku okresu ważności upoważnienia) 

 

3. Data oceny kompetencji lub oceny egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub 
oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC lub Senior Egzaminatora w 
ostatnim roku okresu ważności upoważnienia 

 

Wznowienie (wypełnić tylko w przypadku wznowienia upoważnienia egzaminatora)                                                             wypełnia Kandydat 

4. Data ukończonego szkolenia / seminarium dla egzaminatorów.   

5. Data oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC lub Senior 
Egzaminatora. 

 

9. (BFCL.460)    PRZEDŁUŻENIE UPOWAŻNIENIA EGZAMINATORA                                               wypełnia Kandydat 

1. Liczba egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji 
przeprowadzonych w okresie ważności certyfikatu.  

 

2. Data ukończonego szkolenia odświeżającego dla egzaminatorów FE(B). 
 (musi być odbyte w okresie ważności upoważnienia) 

 

3. Data pozytywnej oceny kompetencji lub pozytywnej oceny egzaminu praktycznego, 
kontroli umiejętności lub oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC 
lub Senior Egzaminatora w ostatnich 24 miesiącach okresu ważności certyfikatu. 

 

Wznowienie (wypełnić tylko w przypadku wznowienia upoważnienia egzaminatora)                                                             wypełnia Kandydat 

4. Data ukończonego szkolenia odświeżającego dla egzaminatorów FE(B).  

5. Data pozytywnej oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC lub 
Senior Egzaminatora. 

 

10. (SFCL.460)   PRZEDŁUŻENIE UPOWAŻNIENIA EGZAMINATORA                                                     wypełnia Kandydat 

1. Liczba egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji 
przeprowadzonych w okresie ważności certyfikatu.  

 

2. Data ukończonego szkolenia odświeżającego dla egzaminatorów FE(S). 
 (musi być odbyte w okresie ważności upoważnienia) 

 

3. Data pozytywnej oceny kompetencji lub pozytywnej oceny egzaminu praktycznego, 
kontroli umiejętności lub oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC 
lub Senior Egzaminatora w ostatnich 24 miesiącach okresu ważności certyfikatu. 

 

Wznowienie (wypełnić tylko w przypadku wznowienia upoważnienia egzaminatora)                                                             wypełnia Kandydat 

4. Data ukończonego szkolenia odświeżającego dla egzaminatorów FE(S).  

5. Data pozytywnej oceny kompetencji przeprowadzonej przez Inspektora ULC lub 
Senior Egzaminatora. 

 

11. OŚWIADCZENIE KANDYDATA                                                                                                             

Oświadczam,  że:  

1. nie posiadam upoważnienia egzaminatora wydanego przez inne państwo członkowskie. 

2. nie zostały nałożone na mnie żadne  sankcje, w tym zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie posiadanych licencji , świadectw kwalifikacji, uprawnień lub 

upoważnień w okresie ostatnich 3 lat; 

3. nie byłem skazany(a) za przestępstwa z uwzględnieniem prawa krajowego i zasad niedyskryminacji. 

4. uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej, z art. 272 Kodeksu karnego, oświadczam, że wyżej wymienione dane podałem(am) zgodnie z prawdą.  

Miejsce    .........................................   Data ........................................    Podpis kandydata  ..................................................... 

 


