
Formularz zgłoszeniowy 
DO PROCESU KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE LOTNICZE w 2022 r. 

 

Nr albumu:  

Imię nazwisko:  

Rok studiów, semestr:  
 

Kontakt telefoniczny: 
Dom. 

 +48 ()  
kom. 

 +48 

Kontakt elektroniczny: 
e-mail: 

 
 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do procesu kwalifikacji na szkolenie lotnicze zgodnie z Regulaminem Szkolenia Personelu Lotni-
czego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17/2021 Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z późn. Zm., Preferowana specjalizacja szkolenia: 
 

 Pilotaż samolotowy   Pilotaż śmigłowcowy 
  

Oświadczam, że do procesu kwalifikacji na szkolenie lotnicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie przystępuję: 
 

 Po raz pierwszy   Po raz kolejny 
 

Oświadczam, że w latach poprzednich: 
 

 Realizowałam/łem praktyczne szkolenie lotnicze w 
PWSZ w Chełmie lub innej uczelni publicznej, finanso-
wane w ramach dotacji z budżetu państwa. 

  Nie realizowałam/łem praktycznego szkolenia lotniczego w 
PWSZ w Chełmie lub innej uczelni publicznej, finansowa-
nego w ramach dotacji z budżetu państwa. 

  

 

Oświadczam, że posiadam następujące uprawnienia i doświadczenie lotnicze dodatkowo punktowane w procesie kwalifikacji: 
 

 Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A)  Licencja pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H) 
    

 Licencja pilota szybowcowego SPL  Wpis w licencji – VFR NOC 
 

 
 
 

   

Nalot na samolotach po uzyskaniu licencji PPL(A)* : Nalot na śmigłowcach po uzyskaniu licencji PPL(H)* : 
    

 Wpis w licencji z języka angielskiego ICAO Level ………..   
 

 
*    
Nalot w charakterze dowódcy statku powietrznego PIC w lotach trasowych;  
Nie wliczać nalotu na statku powietrznym zarejestrowanym w kategorii  „SPECJALNY”. 

 
Sposób liczenia nalotu dowódczego w lotach trasowych (PIC XC) 
Nalot liczony jest od daty wydania licencji PPL(A) i weryfikowany na podstawie książki lotów. 
 
Obliczenia dokonuje się stosując poniższe zasady zaliczania PIC XC: 
1. Lot wykonany z punktu A do punktu A w czasie co najmniej 1 godziny i było jedno lądowanie. 
2. Lot wykonany z punktu A do punktu B  w dowolnym czasie i było jedno lądowanie. 
 
Jeżeli wykonano kilka odcinków, należy każdy z nich wpisywać oddzielnie. Wpisy łączone z większą ilością lądowań jak jeden nie są 
uznawane jako PIC XC. 

 
 


