
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO 
      Komisja Egzaminacyjna 

Wzór nr E04.2 

GA: FCL.940 - Przedłużenie na podstawie odstępstwa EASA numer: 711/20/0213 

1 
Dane kandydata (instruktora) nie działającego na rzecz Organizacji do której Załącznik III (Część ORO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 
ma zastosowanie i  który  nie jest  zaangażowany 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. 

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

2 Wniosek o przedłużenie uprawnienia instruktorskiego zgodnie z FCL.940 / Wypełnia  egzaminator  działający zgodnie z pkt. 1030 FCL  

Data wygaśnięcia  uprawnienia:  ………………………………………… 
/ najpóźniej do dnia 31 lipca  2020 r. – (dd/mm/rrrr)/  Rodzaj uprawnienia instruktorskiego:  …………….…………………..…………..` 

Nowa data ważności  uprawnienia:  30/11/2020 

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

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

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

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

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

Uwagi: 

1. Prosimy o zapoznanie się z warunkami w/w odstępstwa; 
2. Uprawnienie musi być ważne (nie można ich wznawiać); 
3. Prosimy o wypełnianie oddzielnego wniosku dla każdego uprawnienia instruktorskiego; 
4. Przedłużenie można zastosować tylko do  uprawnień instruktorskich których data wygaśnięcia to to najpóźniej 31 lipca 2020 r;
5. Egzaminator powinien mieć uprawnienia do przedłużenia stosownych uprawnień instruktorskich. 

PROTOKÓŁ  …………/…………..../…………....   
Zaświadczenie o przedłużeniu uprawnienie instruktorskiego z FCL.940   na podstawie Odstępstwa  

EASA numer:  711/20/0213
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