
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO 
      Komisja Egzaminacyjna 

Wzór nr E04.1 

GA FCL.740/FCL.625/FCL.055… - Przedłużenie na podstawie odstępstwa EASA numer 711/20/0213

1 Potwierdzenie odbycia briefingu przez pilota u instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Niniejszym zaświadczam, że 

Nazwisko pilota  ……………………………………...           Imię pilota …………………………………  Pełny numer licencji: PL.FCL. ……………………........................ 

Odbył briefing w celu odświeżenia wymaganego poziomu wiedzy teoretycznej w celu bezpiecznego użytkowania odpowiedniej klasy lub typu 
statku powietrznego oraz bezpiecznego wykonywania odpowiednich manewrów i procedur, w stosownych przypadkach. 

dla klasy/typu/IR:    ……………………………………… . 

 Briefing ten obejmował specyficzne dla danej klasy lub typu procedury w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. 

Nazwisko instruktora ………………………………  Nr Licencji PL.FCL.  …………....................…..………………     Podpis instruktora    ………………………………………..    

2 
Wniosek o przedłużenie uprawnienia na typ/klasę/IR oraz potwierdzenia biegłości językowej / Wypełnia   egzaminator działający zgodnie z 

pkt FCL.1030 jeżeli sekcja wyżej została wypełniona.  

Data wygaśnięcia  uprawnienia:  ………………………………………… 
/ najpóźniej do dnia 31 lipca  2020 r. (dd/mm/rrrr)/  Typ/Klasa lub IR statku powietrznego:  …………….…………………..…………..` 

Nowa data ważności  uprawnienia:  ………………….……… 
/  najdłużej 4 miesiące od aktualnej daty ważności, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r. a dla IR bez PBN do dnia 25 sierpnia 2020 r 
(dd/mm/rrrr) / 

      Potwierdzenie biegłości językowej zgodnie z pkt FCL.055 PART-FCL   TAK NIE 

Data wygaśnięcia  biegłości językowej:  ………………………………….. 
/ najpóźniej do dnia 26 lipca 2020 r.-  (dd/mm/rrrr) /  

Poziom  biegłości językowej: ………....................………………………. 
/ jak w licencji / 

Nowa data ważności  biegłości językowej:  26/11/2020 

Numer i rodzaj licencji Egzaminatora:  …………………………………..………………….. 

Podpis Egzaminatora: ……..……………………………..…. Nazwisko Egzaminatora (czytelnie):      ……………………………..…..…………………... 
/po zapoznaniu się z warunkami się Odstępstwa/ 

Podpis Egzaminowanego     ………………..…….………. 
/po zapoznaniu się z warunkami się Odstępstwa/ 

Numer upoważnienia Egzaminatora:  …………………….……………….………………… 

Protokoły  otrzymują: 1. Egzaminowany - oryginał, 2. ULC, 3. Egzaminator 

Uwagi (verte): 

1. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami w/w odstępstwa; 
2. Prosimy o wypełnianie protokołu dla każdego uprawnienia oddzielnie (za wyjątkiem biegłości językowej); 
3. Uprawnienie I ewentualnie potwierdzenie biegłości musi być ważne (nie można ich wznawiać); 
4. Przedłużenie można zastosować tylko do  uprawnień na typ/klasę których data wygaśnięcia to to najpóźniej 31 lipca 2020 r , a biegłości

językowej też  najpóźniej 26 lipca 2020 r.;
5. Przedłużenie może dotyczyć tylko uprawnień na typ/ klasę wraz ze związanym z nim IR oraz potwierdzenia biegłości językowej; 

VERTE

PROTOKÓŁ  …………/…………..../…………....   
Zaświadczenie o przedłużeniu uprawnienia/biegłości dla tych  posiadaczy licencji którzy  nie są 
zaangażowani w użytkowanie statków powietrznych reprezentujących te klasy i typy w organizacji, w 
odniesieniu do których ma zastosowanie Załącznik III (Część ORO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 

Odstępstwa EASA numer : 711/20/0213

Data briefingu: .................................................
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6. Jeżeli pilot posiada uprawnienia IR bez PBN (nie posiada wkładki na klasę na dany typ/klasę do najdłuższa nowa data ważności to 25
sierpnia 2020 r – na chwilę obecną nie ma odstępstwa od pkt 5 ust 4a rozporządzenia (UE) 1178/11;

7. Uprawnienie na typ/klasę oraz potwierdzenie biegłości językowej może być przedłużone po odbyciu przez pilota stosownego briefingu
wymienionego w pkt 1 i dokonaniu wymienionego tam poświadczenia; 

8. Egzaminator działający zgodnie z FCL.1030  może dokonać przedłużenia potwierdzenia biegłości językowej, bez zmiany poziomu biegłości 
tzn. przedłużyć istniejący wpis np. English level 4 – 30/11/2020; 

9.  Odstępstwo może być stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem i nie może być nadużywane ze względów ekonomicznych. 
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