E051 wzór
Wniosek o upoważnienie instruktora o korzystanie z przywilejów określonych w FCL.945
w ramach odstępstwa określonego przez Decyzję Administracyjną Prezesa ULC
LPL.401.1.2020.ULC.2

Nazwisko instruktora ……………………………… Imię instruktora ………………………… Numer Licencji ….......……….……..……………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………..............................………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………..

Posiadane uprawnienia:
Instruktorskie
FI-

TAK

NIE

CRI- TAK

NIE

Data ważności: ……………….............
Data ważności: ………………………….

Na klasy
SEP -

TAK

NIE

TMG- TAK

NIE

Data ważności: ………………………….
Data ważności: ………………………….

Niniejszym wnoszę o upoważnienie mnie do korzystania z przywilejów określonych w FCL.945 w ramach odstępstwa
określonego przez Decyzję Administracyjną Prezesa ULC LPL.401.1.2020.ULC.2 (ew. kolejnych odstępstw) i jednocześnie
oświadczam:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Zapoznałem się z warunkami Odstępstwa oraz FCL.945;
Zobowiązuję się do stosowania wytycznych technicznych związanych ze sposobem dokonywania potwierdzeń lub
wpisów publikowanych na stronie internetowej Urzędu (w szczególności na https://ulc.gov.pl/pl/personellotniczy/covid-19), wyjaśnień zawartych na formularzu specjalnego protokołu elektronicznego oraz przekazanych
mi wytycznych w formie elektronicznej;
Zobowiązuję się do dokonywania wpisów tylko dla pilotów dla których przeprowadziłem Briefing o którym mowa
w odstępstwie i tylko w zakresie ważnych uprawnień SEP i TMG pilota w okresie Odstępstwa ;
Z przywilejów zawartych we wniosku zacznę korzystać dopiero po otrzymaniu stosownego upoważnienia emailem;
Zobowiązuję się do korzystania z przywilejów w zakresie których będę posiadał ważne uprawnienia i tylko w czasie
ważności mojego uprawnienia instruktorskiego;
Zgadzam, się na ewentualne odwołanie udzielonego upoważnienia w formie elektronicznej tzn. mailem;
Zobowiązuję się do niezwłocznego przesyłania opatrzonych własnoręcznym podpisem kopii protokołów
wystawionych na bazie tego upoważnienia wraz z kopią licencji kandydata z dokonanym przeze mnie wpisem na
e-mai: lke@ulc.gov.pl.

Miejsce i data: …………………………………………..

Podpis wnioskodawcy: ………………………………..

Skan wypełnionego elektronicznie dokumentu po podpisaniu prosimy przesłać na e-mail lke@ulc.gov.pl (jedyna możliwa
forma) z tematem: „Wniosek o FCL.945”, a następnie przesłać oryginał pocztą do ULC. Prosimy o przesyłanie wniosków z
elektronicznej skrzynki podanej w danych kontaktowych instruktora.

FI 945

