
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO  

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna 

 

FEL 

Wzór Nr 62.  (02.04.2010) 

 PROTOKÓŁ Nr  ......../........./.........         
Z  EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

NA  LICENCJĘ I  NADANIE (*) /  PRZEDŁUŻENIE (*) UPRAWNIEŃ  MECHANIKA POKŁADOWEGO 
  

 

Nazwisko kandydata 
(Applicant’s last name): 

 
Imię  
(First name) 

 

Numer licencji 
(Licence number) 

 
Ważność licencji 
(Licence valid) 

 

Data ważności uprawnień w momencie przystępowania do egzaminu(*) 

    
 

1 Dane o statku powietrznym wykorzystanym do egzaminu (Details of the airplane) 

Typ statku pow. 
(Type of airplane) 

 Znaki rejestracyjne 
(Registration) 

 

Typ silnika 
(Type of engine) 

 Typ awioniki 
(Type of avionics) 

 

 

1a Przebieg egzaminu (Run of skill test) 

Data 

(Date of test) 

Część  

egzaminu 

(Part of test) 

Godz.  

rozpoczęcia 

(Start at) 

Godz.   

zakończenia 

(End) 

Czas trwania  

egzaminu 

(Total duration of test) 

Uwagi 

(Remarks) 

Godz (hrs) min (min) Godz (hrs) min (min) Godz (hrs) min (min) 

         

         

         

         
 

2 Wynik  końcowy  egzaminu (Result of the test) 

Zaliczony (*) Passed (*) Niezaliczony (*) Failed (*) 

 

3 Uwagi (Remarks) 

 
 

 

 
Uprawnienie 
(Rate) 

Data ważności 
(Date of expire) 

Uprawnienie 
(Rate) 

Data ważności 
(Date of expire) 

    

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 272 Kodeksu Karnego Egzaminator i Egzaminowany oświadczają,  

że nie łączą ich więzy rodzinne i Egzaminator nie uczestniczył w procesie szkolenia  praktycznego Egzaminowanego  

w zakresie specjalności lotniczej, której dotyczy niniejszy egzamin. 

Miejsce i data 
(Location and date) 

 
Typ i numer licencji Egzaminatora 
(Type and number of ME licence) 

 

Podpis Egzaminatora 
(Signature of ME) 

 
Nazwisko Egzaminatora  
(czytelne) (Name of ME, in capitals) 

 

Podpis Egzaminowanego 
(Applicant’s signature) 

 
Numer upoważnienia Egzaminatora 

(Egzaminer Authorisation Number) 
 

(*) niepotrzebne skreślić (delete as necessary) 

Otrzymują: 

1. Sekretariat LKE, 

2. Egzaminator a/a. 

3. Egzaminowany kandydat 



URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO  

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna 

 

FEL 

 Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr ......../........../......... 

Uwaga:  we wszystkich częściach egzaminu podlegają sprawdzaniu umiejętności lotnicze w zakresie: 

- posługiwania się  dokumentacją techniczną i instrukcjami; 

- zachowania zasad BHP i  P-POŻ. 

CZĘŚĆ 1 – PRZYGOTOWANIE DO LOTU OCENA (**) PODPIS 

A Znajomość obowiązków mechanika pokładowego   

B Znajomość sytuacji awaryjnych   

C Budowa i zasady działania płatowca, zespołu napędowego, wyposażenia i awioniki   

D Inne    

CZĘŚĆ 2 – PRZYJĘCIE STATKU POWIETRZNEGO OCENA (**) PODPIS 

A Przegląd statku powietrznego    

B Przygotowanie kabiny statku powietrznego   

D Przygotowanie stanowiska pracy do lotu   

CZĘŚĆ 3 – START OCENA (**) PODPIS 

A Wykonanie czynności przed startem    

B Wykonanie czynności po starcie   

CZĘŚĆ 4 - LOT   

A 

a) wykonywanie czynności mechanika w czasie lotu   

b) usuwanie usterek w czasie lotu   

c) postępowanie w niebezpiecznych sytuacjach w czasie lotu   

d) czynności mechanika przed lądowaniem   

CZĘŚĆ  5 – LĄDOWANIE, KOŁOWANIE  OCENA (**) PODPIS 

A czynności mechanika po lądowaniu   

CZĘŚĆ  6 – PRACA NA ZIEMI  OCENA (**) PODPIS 

A Przegląd statku powietrznego po locie   

CZĘŚĆ  7– WSPÓŁPRACA   OCENA (**) PODPIS 

A Współpraca w załodze   

 

 
(*) Niepotrzebne skreślić  

(**) Oceny: zaliczył, nie zaliczył (zal/nzal) 


