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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TECZKI PILOTA 
W AEROKLUBIE ZIEMI JAROSŁAWSKIEJ 

 
Odpowiednie przepisy nakładają na nas obowiązek posiadania dokumentacji dotyczącej każdego szkolonego przez 

nas pilota. Przygotowana teczka pilota ma pomóc zarówno nam, jak i Tobie utrzymać bieżącą dokumentację aktualną  
i uporządkowaną, dlatego proszę o zastosowanie się do wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji. 

 
1. Ściągnij teczkę pilota ze strony internetowej aeroklubu: 

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/Teczka_pilota.pdf i ją wydrukuj (najlepiej dwustronnie). 

2. Zgodnie z poniższym obrazkiem, uzupełnij swoje imię i nazwisko (również na dole każdej strony), wskaż swoje 
doświadczenie lotnicze przekreślając niepotrzebne pola oraz podaj adres i telefon. 

 
3. Poniżej w tabelach od A do E znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, których kopie muszą znaleźć się  

w teczce. W każdej tabeli podane jest wymaganie, które dokument musi spełniać i kilka przykładowych typów 
dokumentów (przykładowo w tabeli A jest dokument potwierdzający wiek i wskazany między innymi dowód 
osobisty, prawo jazdy itp. ale może być również nie wymieniona legitymacja szkolna). 

Wpisany w każdej tabeli dokument należy skopiować i oznaczyć w lewym górnym rogu literą, numerem pozycji  
i krótkim opisem dokumentu (przykładowo ksero wpisanego w przykładzie dowodu osobistego powinno zostać 
oznaczone jako: A.1 Dowód osobisty Jan Kowalski – litera A od tabeli i pozycja 1). Po dodaniu każdego nowego 
dokumentu do teczki pilota, proszę go oznaczyć w analogiczny sposób. 

 
4. W tabeli D znajdują się deklaracje, których formularze są dostępne na naszej stronie internetowej:  

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D1_deklaracja_czlonkowska.pdf 
www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D2_deklaracja_uczestnika_szkolenia.pdf 
www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D3_zgoda_rodzicow.pdf 
www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D4_umowa.pdf 
Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku osób niepełnoletnich muszą się na nich podpisać również rodzice szkolonej 
osoby. W jednym dokumencie poświadczysz, że zapoznałeś się z instrukcją naszego lądowiska – Laszki, proszę 
przeczytaj wcześniej tą instrukcję (dostępna na stronie internetowej). Twoja znajomość tej instrukcji zostanie 
później sprawdzona przez instruktora, który będzie Cię szkolił. 

5. Tabela E służy do zamieszczenia dodatkowych dokumentów, jak np. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
teoretycznego itp. Jeśli szkolisz się od podstaw, to zostaną Ci wydane Karty Przebiegu Szkolenia (Teoretycznego  
i Praktycznego), a jeśli Twoje szkolenie rozpoczęło się gdzieś indziej, ale nie masz jeszcze licencji, to będziemy 
musieli opracować Indywidualny Program Szkolenia. Wspólnie będziemy tą tabelę dalej na bieżąco aktualizować.  

6. Wypełniona teczka, wraz z załączonymi dokumentami musi znaleźć się w siedzibie naszego Aeroklubu. Przed 
rozpoczęciem szkolenia teoretycznego konieczne nam są kopie dokumentów z tabel A i D. Przed szkoleniem 
praktycznym musisz nam również dostarczyć badania lotnicze i ten fakt zostanie odnotowany w tabeli B. 
Pozostałe tabele są uzupełniane na bieżąco.  

http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/Teczka_pilota.pdf
http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D1_deklaracja_czlonkowska.pdf
http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D2_deklaracja_uczestnika_szkolenia.pdf
http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D3_zgoda_rodzicow.pdf
http://www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/D4_umowa.pdf


7. Przykładowe - minimalne wypełnienie teczki znajduje się na obrazku poniżej. Kopia każdego dokumentu w niej 
wskazanego oraz oryginały deklaracji powinny zostać wspólnie włożone do koszulki foliowej (nie zszywać – 
zawartość teczki będziemy uzupełniać)  

 
Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że podczas szkolenia w naszym Aeroklubie zarazimy 

Cię naszą pasją. Nie zapominaj proszę nigdy, że zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo! 


