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ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA 

PRAKTYCZNEGO 

 do LICENCJI PILOTA ZAWODOWEGO ŚMIGŁOWCOWEGO – CPL(H) 

szkolenie zintegrowane Nr……………... 

Organizacja Szkolenia Lotniczego  

 

 

 

(nazwa i adres lub pieczęć) 

Nr certyfikatu 

ATO - …………. 

Wydany przez: 

………………… 

 

 

Zaświadcza się że Pan (Pani): ………………………………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko)  

 

PESEL / data urodzenia) *: ………………………… ukończył(a) w dniu: ….................................. szkolenie lotnicze praktyczne  

 

zintegrowane na licencję pilota zawodowego śmigłowcowego CPL(H) zgodnie z wymaganiami Part FCL.315 dodatek 3 lit. J z 

wynikiem POZYTYWNYM 

 

według PROGRAMU …………………………..………………………………… zatwierdzonego dnia: …………………………  

 

Szkolenie praktyczne przeprowadzono w okresie od: ….................................................... do: …...................................................... 

 

Szkolenie przeprowadzono w języku: POLSKIM,  ANGIELSKIM** 

 

Na śmigłowcach typ(-y) .……………………………………………………………………………………………………………. 

Szkolenie prowadzili instruktorzy : 

 

1)………………………………………………………. ………………………….Nr lic………………………………………….. 

 

2) …………………………………………………………………………………. Nr lic………………………………………….. 
 

PRAKTYKA LOTNICZA UZYSKANA W TRAKCIE SZKOLENIA 

Wymaganie 

Uzyskana praktyka 

Godz. min. 

Wymagane 

FCL.315 

dodatek 3 lit. J. 

Do użytku 

ULC 

Szkolenie w locie 
 

Nalot ogólny 

 

 135 godz.  

W tym nalot w szkoleniu z instruktorem  

 

 85 godz.  

W tym szkolenie w locie z widocznością, 

 

 Do 75 godz.  

W tym:    

  - szkolenie na śmigłowcowym symulatorze FFS klasy C/D 

 

  

30 godz. 

 

   -lub szkolenie na śmigłowcowym urządzeniu FTD 2, 3 

 

 25 godz.  
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   -lub szkolenie na śmigłowcowym urządzeniu FNPT II/III 

 

 20 godz.  

  - lub szkolenie na samolocie lub motoszybowcu 

    turystycznym 

 20 godz.  

Szkolenie według wskazań przyrządów 

(Jeżeli typ śmigłowca użyty do szkolenia w locie jest inny niż typ śmigłowcowego symulatora FFS użyty do szkolenia w locie z widocznością, zalicza 

się tylko czas spędzony na śmigłowcowym urządzeniu FNPT II/III). 

Nalot w szkoleniu według przyrządów  10 godz.  

Z czego: szkolenie na śmigłowcowym urządzeniu FNPT co  

         najmniej I kl. lub na samolocie 

 5 godz.  

Nalot w charakterze pilot dowódca 

W tym: 

 50 godz.  

- nalot w charakterze uczeń pilot dowódca  Do 35 godz.  

- czas lotu samodzielnego w dzień  14 godz.  

- czas lotu samodzielnego w nocy  1 godz.  

Czas w lotach nawigacyjnych z instruktorem  10 godz.  

Czas w lotach nawigacyjnych w charakterze pilot dowódca 

W tym: 

 10 godz.  

- lot nawigacyjny w VFR na odległość co najmniej 185 km / 100 

  NM z lądowaniami na co najmniej 2 lotniskach innych niż  

  lotnisko odlotu z pełnym zatrzymaniem 

Data …………………….......... 

Lotniska:  

1) ….………............................. 

2)…….………........................ 

3)…….………........................ 

Odległość ……………............ 

1 lot  

Czas lotu na śmigłowcach w nocy 

W tym: 

 5 godz.  

- szkolenie z instruktorem w nocy  3 godz.  

- czas lotu nawigacyjnego w nocy  1 godz.  

- ilość samodzielnych kręgów w nocy  5  

Czas szkolenia według wskazań przyrządów z instruktorem 

W tym: 

 10 godz.  

- czas szkolenia według wskazań przyrządów z instruktorem  

  na śmigłowcu 

 5 godz.  
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Nalot na szkoleniowym urządzeniu symulacji lotu  5  

Typ symulatora …………………….………  Nr fabryczny ……………………  

Zaliczenie doświadczenia posiadaczom licencji PPL(H): 

W tym: 

 50% ale nie 

więcej niż:  
 

- nalot ogólny  40 godz.  

- w szkoleniu z instruktorem  20 godz.  

Zaliczenie doświadczenia posiadaczom licencji PPL(H) z 

uprawnieniem do lotów w nocy: 

W tym: 

 50% ale nie 

więcej niż: 
 

- nalot ogólny  50 godz.  

- w szkoleniu z instruktorem  25 godz.  

Do użytku ULC  

 

 

 

 

 

Rekomendacja 

Oświadcza się, że podana powyżej praktyka została podana po sprawdzeniu na zgodność z dokumentami przebiegu 

szkolenia, książką pilota i instrukcjami organizacji oraz z wymaganiami Part FCL.315 dodatek 3 lit. J 

 

Egzamin teoretyczny jest ważny do dnia: ………………………….. ,na podstawie zaświadczenia nr ………………… 

Rekomenduje do egzaminu praktycznego na licencję CPL(H). Rekomendacja ważna do dnia: ………………….. 

 

Kierownik Szkolenia (imię i nazwisko) ……………………………………………….. 

Podpis HT Data 

 

Wynik egzaminu praktycznego
 

 

Kandydat ………………………………………………………. zaliczył / nie zaliczył ** egzamin praktyczny do CPL(H) 

Egzaminator (imię i nazwisko)………………………………………………..
 

Podpis egzaminatora Data 

* 
Wypełnić właściwe 

** Niewłaściwe skreślić 


