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Daty aktualizacji – 03.08.2020 v1 

UWAGA: Odstępstwo EASA FCL dla GA zgłoszone przez PL obowiązuje od dnia 27 marca 2020 r. 

Osoby, którym uprawnienia lub badania wygasły przed tą datą zobowiązani są do ich wznowienia na 

zasadach dotychczasowych, tj. nie obejmuje ich ww. odstępstwo.  

 

1. Czy przedmioty odstępstwa (np. bieżąca praktyka) pozostają bezwarunkowe? 

Odp.: Nie. Wymagane jest m.in. spełnienie „kryteriów łagodzących (opis środków 

łagodzących)” opisanych poniżej w decyzji (odstępstwie).  

2. Czy Prezes ULC przedłuży (decyzją administracyjną) okres stosowania 

odstępstwa o kolejne 4 miesiące? 

Odp.: Prezes ULC, nie przedłużył okresu stosowania odstępstwa na kolejny okres. 

Natomiast w sposób ciągły monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna i brane jest pod 

uwagę takie rozwiązanie. 

3. Czy odstępstwo dotyczy także kwestii PBN? 

Odp.: Na moment obecny nie. Dopóki art. 4a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 nie 

zostanie zmieniony, uprawnienie IR bez PBN może zostać przedłużone maksymalnie do 

dnia 25 sierpnia 2020 roku. 

4. Czy ww. odstępstwo EASA dotyczy także uprawnień i badań krajowych 

(świadectwa kwalifikacji)? 

Odp.: Nie, niniejsze odstępstwo dot. jedynie przepisów UE. Krajowe świadectwa kwalifikacji 

oraz uprawnienia uwzględniono w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 

2020 poz. 695) ( https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/covid-19/5001-komunikat-

dla-posiadaczy-wszystkich-krajowych-swiadectw-kwalifikacji-z-wylaczeniem-swiadectw-

fis-i-afis ) 

5. Czy każdy instruktor może dokonać wpisu przedłużającego do licencji?  

Odp.: Nie, wpisu na podstawie odstępstwa może dokonać instruktor działający zgodnie z 

pkt FCL.945 do R UE nr 1178/2011. Ten przepis ogranicza z kolei możliwość przedłużania 

wyłącznie do klas SEP i TMG. Przepis ten wymaga też, aby instruktor posiadał specjalne 

upoważnienie nadzoru lotniczego. 

6. Jestem instruktorem i chciałbym uzyskać przywilej dokonywania wpisów w 

licencji zgodnie z pkt FCL.945.  

Odp.: ULC przygotował stosowny wniosek do dokonywania takich wpisów. Informacje w 

tym zakresie pojawiły się w zakładce COVID-19 LPL (GA). Przed uzyskaniem stosownego 

upoważnienia dokonywanie wpisów nie będzie możliwe. Należy stosować się do wszelkich 

instrukcji zawartych na ww. wniosku. 

7. Jestem instruktorem FI, IR i posiadam specjalne upoważnienie do działania 

zgodnie z FCL.945 i przeprowadziłem Briefing z pilotem w zakresie SEP(L) i IR(A), 

jakich wpisów mogę dokonać w licencji. 

Odp.: Można jedynie dokonać wpisu w licencji uprawnienia SEP(L), natomiast możliwe jest 

dodatkowo poświadczenie odbycia Briefingu w zakresie IR, wpis w licencji będzie mógł 

dokonać egzaminator IRE(A). 
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8. Jestem instruktorem FI i otrzymałem e-mailem specjalne upoważnienie do 

działania zgodnie z FCL.945 jak mam wpisać przedłużenie SEP(L) w licencji? 

Odp.: Proszę pamiętać o przedłużaniu uprawnień zawsze do końca miesiąca 

kalendarzowego i czytać dokładnie protokół. Wypełnia się rubryki przeznaczone dla 

egzaminatora na mocy udzielonego upoważnienia. W pole numer upoważnienia proszę 

wpisywać PL/CV/XXXXXX gdzie „XXXXXX” to numer licencji instruktora np. „PL/CV/12345”. 

9. Pilot posiada kilka uprawnień na mocy odstępstwa do przedłużenia. Czy mogę 

wypełnić je na jednym protokole? 

Odp.: Nie. Do każdego uprawnienia potrzebny jest oddzielny protokół. 

10. Czy wszystkie badania lotniczo-lekarskie wg przepisów EASA zostały 

automatycznie przedłużone?  

 

Odp.: Nie, jedynie te, w których nie było ograniczeń, za wyjątkiem ograniczeń wzrokowych. 

Pozostali piloci zobowiązani są odbyć badania na dotychczasowych warunkach. 

  

11. Jak egzaminatorzy mają dokonywać wpisów przedłużeń w licencjach? 

 

Odp.: W licencji kandydata, w miejscu „data przeprowadzenia egzaminu, data 

przeprowadzenia egzaminu na IR (w stosownych przypadkach)” należy wpisać datę 

przeprowadzenia briefingu, dodatkowo pod spodem wpisując: „EASA Exemption  

XXX/YY/ZZZZ” (używając nr znajdującego się w nagłówku odpowiedniego protokołu).    

 

12. Czy mogę wpisać do licencji przedłużenie ważności biegłości językowej 

kandydatowi bez dokonania briefingu i przedłużenia klasy/typu/IR?  

 

Odp.: Nie.  

 

13. Czy musimy składać wnioski o zatwierdzenie zmiany dotyczącej zastosowania 

wideokonferencji zamiast szkolenia „w ławce” w ramach kursów teoretycznych?  

 

Odp.: Nie, na podstawie decyzji dot. odstępstwa PL dot. GA, ATO mają możliwość 

prowadzenia kursów za pomocą wideokonferencji zamiast zajęć w salach lekcyjnych w 

czasie trwania pandemii. W późniejszym okresie zostanie przygotowane rozwiązanie 

systemowe w tym zakresie. 

 

14. Czy obecnie obowiązuje zakaz lotów w GA (ile potrwa pandemia)? 

 

Odp.: Proszę śledzić na bieżąco NOTAM’y oraz ustawy i rozporządzenia ukazujące się w 

Dzienniku Ustaw.  

15. Czy na mocy odstępstwa PL FCL GA można wznowić uprawnienie, biegłość 

językową lub badania? 

Odp.: Nie. Odstępstwo dotyczy jedynie przedłużeń uprawnień, biegłości językowej oraz 

badań. 
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16. Czy przedłużenie wymagań dotyczących bieżącej praktyki dzieje się 

„automatycznie” z mocy odstępstwa? 

ODP: Nie. Patrz pkt 1 FAQ „Opisu środków łagodzących” – wymagane jest odbycie 

opisanego Briefingu z instruktorem (dotyczy lit. b - d zwolnienia). Potwierdzenie jego 

odbycia wraz datą powinno być odnotowane w logbook’u pilota.  

17. Czy odbędzie się w ULC teoretyczna sesja egzaminacyjna w miesiącu maju 

2020 r.? 

Odp.: Nie.  

Natomiast przeprowadzona zostanie dodatkowa (ponadplanowa), trzytygodniowa, sesja 

egzaminacyjna w sierpniu. Odbędzie się ona w dniach 10-28 sierpnia. Podobnie jak w 

czerwcu i w lipcu sesja będzie trwała od godz. 8.00 do 18.00. 

Osoby z rezerwacją zapraszamy do godziny 12.30. Osoby bez rezerwacji będą zapraszane 

do rejestracji od godziny 13.00. 

W ramach sesji sierpniowej w pierwszej kolejności zostaną przyjęci kandydaci z 

rezerwacjami oraz osoby, którym nie udało się przystąpić do sesji czerwcowej lub lipcowej, 

a dla których sesje te były tzw. ostatnim podejściem. 

18. Czy dla posiadających wkładkę PBN należy przedłużyć IR/PBN we wkładce 

(oprócz wpisu do licencji)?  

Odp.: Tak. 

19.  Czy przedłużenia w oparciu o odstępstwo podlegają opłacie, czy może nie 

jest ona wymagana, tak jak przy przedłużeniu z nalotu?  

Odp.: Przedłużenie w oparciu o odstępstwo nie podlega opłacie (analogicznie jak przy 

przedłużeniu z nalotu). Opłata już wniesiona za egzamin praktyczny w celu przedłużenia 

uprawnienia może zostać zaliczona na poczet przedłużenia w późniejszym czasie. 

20. Czy jeżeli w okresie odstępstwa, pilot spełnia warunki do przedłużenia 

uprawnienia na podstawie doświadczenia, to jaką procedurę należy stosować?  

Odp.: Jeżeli pilot spełnia warunki do przedłużenia uprawnienia w standardowym trybie, na 

podstawie nalotu, to zastosowanie ma standardowa procedura i standardowe protokoły. 

21. Czy instruktor przeprowadzający briefing posiadający również upoważnienie 

egzaminatora, może dokonać wpisu w licencję?  

Odp.: Jeżeli briefing przeprowadza instruktor posiadający odpowiednie uprawnienia i który 

ma w tym zakresie upoważnienie egzaminatora to oczywiście może on wpisać nową datę 

uprawnienia w licencji pilota. 

22. Czy kolejne okresy ważności uprawnień będą rozpoczynały się od 

przedłużonych odstępstwem dat? 

Odp.: Tak, w przypadku przeprowadzenia kontroli umiejętności w okresie 3 miesięcy 

bezpośrednio poprzedzających, przedłużoną odstępstwem datę wygaśnięcia uprawnienia. 

W innym przypadku od daty egzaminu lub kontroli umiejętności.  


