REPUBLIC OF

RZECZPOSPOLITA POLSKA

I]RZĄD LoTNIcTwA CYWILNEGo

POLAND

CIVIL AVIATION OFF'ICE

członek
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

a member of the

European Aviation SafeĘ Agency

CERTYFIKAT

APPROVAL CERTIFICATE
Numęr:

Reference PL'I45'014
podstawie aktualnie obowiązującego Pursuąnt to Commission Regulation (EC) No
kozporządzenia Komisji (WE) nr 2042lŻ003 otazna 2042/200j for the time being inforce and subject to the
warunkach podanych poniżej, Rzeczpospolita Polska conditions specified below, the Republic of Poland

Na

niniejszym

zatwięrdza'.

hereby certifies

oRGANIZACJĘ oBSŁUGoWĄ
MAINTENANC E ORGANISATIO N

,,Aero Clubtt Sp. z o.o.
05-5 10

Obory 100
Konstancin Jeziorna

jako organizację obsługową zgodną z wymaganiami

PART_l45, zatwierdzoną do obsługi technicznej

wyrobów wyszczególnionych w załączonym zakręsie
zatwierdzetia oraz do wydawania odpowiednich
poświadczeń obsfugi'

ceĘfikatu.

z

ąs ą PART-]45 mąintenance organisation approved

to maintain the products listed in the ąttached approval

schedule and issue related certfficates of release to
service using the above reference.

podaniem numeru niniejszego

Warunki:
1. Niniejszy Certyfikat jest ograniczony do zakresu obsług

wyszczególnionych w r ozdzia\ę,,Planowana specyfi kacj a
usług'' w zatwierdzonej Charakterystyce organizacji
obsługowej wg PART-I45 oraz

2. Niniejszy Certyfikat wymaga spełnienia wymagań
procedur wyszczególnionych w zatwierdzonej
Charakterystyc

3.

e or ganizacji obsługowej wg PART- 45
1

olaz

Niniejszy Certyfikat jest ważny tak długo, jak długo
zatw ięr

dzona or gulizacja obsługowa spełnia wym agani a

PART-145.

pozostaje w
czas
nieograniczony, do czasu jego zrzeczenia się, zastąpienia,
zawieszęnia lub cofnięcią pod warunkiem spełnienia

4. Niniejszy Certyfikat

mocy przez

Data pierwotnego wystawienia: 17 sierpień 2009
17 August 2009
Date oforiginal issue
Data zmiany:
Date of this revision
Data wystawienia Zakresu Zatwierdzenia: 17 sierpień 2009
I7 August 2009
Date ofissue ofApproval Schedule

maintenance organis ation exp osition, and

2. This approval requires compliance with the
procedures specified in the PART-145 approved
maintenance organisation exposition, and

3. This approval rs valid whilst the
maintenance organisation remains

in

approved

compliance

with PART-115.
1. Subject to compliance with the foregoing conditions,
this approval shall remain valid for an unlimited

duration

until the approval ,J

surrendered,

Numer zmiany: 0
Rpvision I{o

\\\cT

DYREKTOR

Podpis:
Signed

za U rząd Lotnictwa Cywilnego

for the Civil Aviation Office

EASA strona

Conditions:
This approtal is limited to that specified in the scope
of approval section of the PART-115 approved

superseded, suspended or revoked.

powyŻsrych wymagań.
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