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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
REPUBLIC OF POLAND 

Urząd Lotnictwa Cywilnego – ULC 
Civil Aviation Authority – CAA 

ŚWIADECTWO UZNANIA 
CERTIFICATE OF VALIDATION 

do lotów albo skoków w FIR EPWW 
flight or jump in FIR EPWW only 

II Świadectwo uznania ważne na równi z polskim 
świadectwem kwalifikacji ...... 
Certificate of validation valid as the polish certificate of 
qualification ...... 

III 
Numer świadectwa/Certificate number: 

XX/YY/ZZ 

IV 
Imię i nazwisko posiadacza/Name and surname of 
holder: 

IVa 
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth:  

V 
Adres zamieszkania/Address of holder: 

VI 
Obywatelstwo/Nationality: 

VII 
Podpis posiadacza/Signature of holder: 

X 
Podpis wydającego/Signature of issuing officer: 

Data wydania/Date of issue:  

XI 
Pieczęć wydającego/Stamp of CAO: 

Ia 
Państwo wydania uznawanego dokumentu: 

IIa 
Nazwa uznawanego dokumentu: 

IIIa 
Numer uznawanego dokumentu: 

IX 
Ważność: Niniejsze świadectwo uznania jest ważne 
do dnia xx.xx.xxxx.  

Posiadacz świadectwa może korzystać z wynikających 
z niego uprawnień tylko wtedy, gdy posiada ważne 
orzeczenie lotniczo-lekarskie właściwe dla tych 
uprawnień. 
Posiadacz świadectwa jest upoważniony do 
korzystania z uprawnień licencyjnych i ważnych 
uprawnień lotniczych wpisanych do niniejszego 
świadectwa. 
Świadectwo może być wykorzystywane tylko łącznie 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem 
oraz z oryginalnym dokumentem podlegającym 
uznaniu. 

XIII Uwagi i ograniczenia: 
Świadectwo uznania nie uprawnia jego posiadacza do 
wykonywania lotów i innych czynności lotniczych 
w charakterze instruktora oraz lotów i innych 
czynności lotniczych o charakterze zarobkowym. 

Ia 
State of issue the orginal document: 

IIa 
Title of orginal document: 

IIIa 
Number of original document: 

IX 
Validity: This certificate of validation is valid until 
xx.xx.xxxx.

The privileges of the certification shall be exercised 
only if the holder has a valid medical certificate for the 
required privileges. 

The certificate holder is entitled to exercise original 
document privileges and valid ratings placed in this 
certificate. 

This certificate must be accompanied by an legal 
identity document of the certificate holder containing 
a photograph and by original document. 

XIII Remarks and limitations: 
Certificate of validation does not authorize its owner 
to perform flights and other aviation operations as 
a flight instructor or flights and other aviation 
operations for commercial purposes. 

XII a 
Uznane uprawnienia lotnicze Validated ratings 

Symbol – skrót 
uprawnienia 

Indicator-
abbreviation of 

rating 

Data ważności 
Valid until 

Uwagi i ograniczenia 
Remarks & Restrictions 

Celowo pozostawiono 
niezapisaną. 

Intentionally left blank. 

Celowo pozostawiono 
niezapisaną. 

Intentionally left blank. 

Skróty zastosowane w tym świadectwie 

Abbreviations used in this certificate 




