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ReJerence
Na
podstawie
aktualnie
Parlamentu Europejskiego
i
Rozporządzenia Komisji (WE)
podanych
poniżej,
Prezes
niniejszym zatwierdza:

obowiązującego
Rozporządzenia
Rady (WE) nr 216/2008 oraz
nr 2042/2003 oraz na warunkach
Urzędu
Lotnictwa
Cywilnego

to Regulation (EC) No 216/2008 oj the European
Parliament and oj the Council and to Commission Regulation
(EC) No 2042/2003 Jor the time being in force and subject to
the conditions specified below, the President oj the Civil
Aviation Authority hereby certifies:
Pursuant

Smart Aero Service Tomasz Malec
ul. Wybraniecka 32
25-128 Kielce
jako organizację obsługową wg Działu A Załącznika II (Part-145)
do Rozporządzenia (WE) nr 204212003, zatwierdzoną do obsługi
technicznej wyrobów, części i urządzeń wyszczególnionych
w
załączonym
zakresie
zatwierdzenia
oraz
do wydawania
odpowiednich,
poświadczeń
obsługi,
z podaniem
numeru
niniejszego certyfikatu

as a maintenance organisation in compliance with Section A
oj Annex II (Part-145) oj Regulation (EC) No 2042/2003,
approved to maintain products, parts and appliances listed in
the attached approval schedule and issue related certificates
oj release to service using the above rejerences.

Warunki:
l. Niniejszy Certyfikat jest ograniczony do zakresu podanego w
sekcji zakres prac zatwierdzonej charakterystyki
organizacji
obsługowej wg Załącznika II (Part-145), oraz

Conditions:
l. This approval is limited to that specified in the scope
oj work section oj the approved maintenance organisation
exposition as reJerred to in Section A oj Annex II (Part145), and

2. Niniejszy Certyfikat wymaga
podanych
w zatwierdzonej
obsługowej, oraz

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

spełnienia wymagań procedur
charakterystyce
organizacji

Niniejszy Certyfikat jest ważny tak długo, jak długo
zatwierdzona
organizacja
obsługowa
spełnia
wymagania
Załącznika II (Part-145) do Rozporządzenia (WE) 2042/2003.

3. This approval is valid whilst the approved maintenance
organisation remains in compliance with Annex II (Part145) oj Regulation (EC) No 2042/2003.

4. Pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań, niniejszy
Certyfikat zachowuje ważność przez czas nieokreślony, do
czasu jego zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia.

4. Subject to compliance with the Joregoing conditions, this
approval shall remain validJor an unlimited duration unless
the approval has previously been surrendered, superseded,
suspended or revoked.

3.

Data pierwotnego wystawienia:
Date oj original issue
Data niniejszej zmiany:
Date of this revision
Podpis:
Signed

Numer zmiany: 3
Revision No

DYREKTOR
T~~ej
DePartamentu

e:
{l(;lęj

Kozłowski

z up. rezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
Jor the President oj the Civil Aviation Authority
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