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Rejestr Personelu Lotniczego               Data wydruku: 2020.01.30 
Urząd Lotnictwa Cywilnego 
ul. M. Flisa 2 
02 - 247 Warszawa 

 

 

Raport – uprawnienia w świadectwach kwalifikacji  

wydane jako nowe  

w roku kalendarzowym 2019 

 

Typ 
świadectwa 
kwalifikacji 

(kod) 

Typ świadectwa kwalifikacji 
(nazwa) 

Typ uprawnienia - 
kod 

Typ uprawnienia - 
nazwa 

Płeć Liczba 

AFISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora lotniskowej służby 
informacji powietrznej 

-------- ---------------- Mężczyzna 12 

AFISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora lotniskowej służby 
informacji powietrznej 

STDI 

Uprawnienie 
uzupełniające 

instruktora szkolenia na 
szkoleniowych 

urządzeniach symulacji 
ruchu lotniczego 

Mężczyzna 1 

AFISC 
Suma 

    13 

FISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora służby informacji 
powietrznej 

FIS 
Uprawnienie obszarowej 

służby informacji 
powietrznej 

Kobieta 2 

FISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora służby informacji 
powietrznej 

FIS 
Uprawnienie obszarowej 

służby informacji 
powietrznej 

Mężczyzna 6 

FISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora służby informacji 
powietrznej 

OJTI 
Uzupełniające 
uprawnienie 
instruktorskie 

Mężczyzna 3 

FISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora służby informacji 
powietrznej 

RIS 
Uprawnienie radarowej 

obszarowej służby 
informacji powietrznej 

Kobieta 2 

FISC 
Świadectwo kwalifikacji 

informatora służby informacji 
powietrznej 

RIS 
Uprawnienie radarowej 

obszarowej służby 
informacji powietrznej 

Mężczyzna 6 

FISC 
Suma 

    19 

MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(A) 

Uprawnienie dotyczące 
samolotu o maksymalnej 
masie startowej (MTOM) 
do 495 kg, jako całości 

Mężczyzna 6 

MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(AG) 

Uprawnienie dotyczące 
wiatrakowca o 

maksymalnej masie 
startowej (MTOM) do 
560 kg, jako całości 

Mężczyzna 9 
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MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(P) 
Uprawnienie dotyczące 

spadochronu jako 
całości 

Mężczyzna 6 

MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(PG) 
Uprawnienie dotyczące 
paralotni jako całości 

Mężczyzna 4 

MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(PHG) 
Uprawnienie dotyczące 
motolotni jako całości 

Mężczyzna 5 

MM 
Świadectwo kwalifikacji 

mechanika poświadczenia 
obsługi statków powietrznych 

TM(PPGG) 
Uprawnienie dotyczące 

motoparalotni jako 
całości 

Mężczyzna 2 

MM Suma     32 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
INS Uprawnienie instruktora Mężczyzna 4 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PP 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

paralotni 
Kobieta 42 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PP 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

paralotni 
Mężczyzna 392 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PPG 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 
paralotni z napędem 

Kobieta 3 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PPG 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 
paralotni z napędem 

Mężczyzna 105 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PPGG 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

motoparalotni 
Kobieta 4 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
PPGG 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

motoparalotni 
Mężczyzna 34 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
RADIO(A) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej w 
języku angielskim. 

Mężczyzna 1 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Mężczyzna 2 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
TANDEM 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów z 

pasażerem 
Kobieta 1 

PGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

paralotni 
TANDEM 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów z 

pasażerem 
Mężczyzna 14 

PGP 
Suma 

    602 



Strona 3 z 6 
 

PHGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

motolotni 
PHG(L) 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

motolotni lądowej 
Kobieta 1 

PHGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

motolotni 
PHG(L) 

Uprawnienie do 
wykonywania lotów na 

motolotni lądowej 
Mężczyzna 27 

PHGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

motolotni 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Kobieta 1 

PHGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

motolotni 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Mężczyzna 22 

PHGP 
Suma 

    51 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS Uprawnienie instruktora Kobieta 1 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS Uprawnienie instruktora Mężczyzna 6 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS(AFF) 

Uprawnienie instruktora 
szkolenia metodą AFF 

Kobieta 1 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS(AFF) 

Uprawnienie instruktora 
szkolenia metodą AFF 

Mężczyzna 2 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS(G) 

Uprawnienie instruktora 
naziemnego 

Mężczyzna 2 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS(SL) 

Uprawnienie instruktora 
szkolenia metodą na linę 

Mężczyzna 3 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
INS(TANDEM) 

Uprawnienie instruktora 
szkolenia do 

uprawnienia TANDEM 
Mężczyzna 1 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(B) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia B 

Kobieta 20 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(B) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia B 

Mężczyzna 107 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(C) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia C 

Kobieta 10 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(C) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia C 

Mężczyzna 52 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(D) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia D 

Kobieta 3 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
PJ(D) 

Uprawnienie klasy 
wyszkolenia D 

Mężczyzna 24 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Kobieta 1 

PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Mężczyzna 5 
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PJ 
Świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego 
TANDEM 

Uprawnienie do 
wykonywania skoków z 

pasażerem 
Mężczyzna 14 

PJ Suma     252 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

INS(A) 
Uprawnienie instruktora 

do szkolenia na 
samolotach ultralekkich 

Mężczyzna 8 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

RADIO(M) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej w 
języku polskim i 

angielskim. 

Mężczyzna 2 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Mężczyzna 42 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

TPR 1 
Uprawnienie pilota 
doświadczalnego  

klasy 1 
Mężczyzna 1 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

UAP(L) 
Uprawnienie do 

pilotowania samolotu 
ultralekkiego lądowego 

Kobieta 1 

UACP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 

ultralekkiego statku 
powietrznego (do 495 kg) 

UAP(L) 
Uprawnienie do 

pilotowania samolotu 
ultralekkiego lądowego 

Mężczyzna 79 

UACP 
Suma 

    133 

UAGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 
ultralekkiego wiatrakowca (do 

560 kg) 
INS Uprawnienie instruktora Mężczyzna 1 

UAGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 
ultralekkiego wiatrakowca (do 

560 kg) 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Kobieta 1 

UAGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 
ultralekkiego wiatrakowca (do 

560 kg) 
RADIO(P) 

Posiadacz dokumentu 
jest upoważniony do 

prowadzenia 
korespondencji 

radiotelefonicznej  w 
języku polskim. 

Mężczyzna 9 

UAGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 
ultralekkiego wiatrakowca (do 

560 kg) 
UAG(L) 

Uprawnienie do 
pilotowania wiatrakowca 
ultralekkiego lądowego 

Kobieta 1 

UAGP 
Świadectwo kwalifikacji pilota 
ultralekkiego wiatrakowca (do 

560 kg) 
UAG(L) 

Uprawnienie do 
pilotowania wiatrakowca 
ultralekkiego lądowego 

Mężczyzna 14 

UAGP 
Suma 

    26 
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UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

BVLOS 

Uprawnienie 
podstawowe do 

wykonywania lotów w 
zasięgu i poza 

zasięgiem wzroku 

Kobieta 103 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

BVLOS 

Uprawnienie 
podstawowe do 

wykonywania lotów w 
zasięgu i poza 

zasięgiem wzroku 

Mężczyzna 1119 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

INS Uprawnienie instruktora Kobieta 4 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

INS Uprawnienie instruktora Mężczyzna 93 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV<5kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego 
bezzałogowy statek 
powietrzny o masie 

startowej nie większej 
niż 5 kg 

Kobieta 487 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV<5kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego 
bezzałogowy statek 
powietrzny o masie 

startowej nie większej 
niż 5 kg 

Mężczyzna 4855 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(A)<150kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego samolot 
bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 150 kg 

Kobieta 1 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(A)<150kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego samolot 
bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 150 kg 

Mężczyzna 1 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(A)<25kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego samolot 
bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 25 kg 

Kobieta 9 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(A)<25kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego samolot 
bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 25 kg 

Mężczyzna 91 
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UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(MR)<25kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego 
wielowirnikowiec 

bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 25 kg 

Kobieta 43 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

UAV(MR)<25kg 

Uprawnienie dodatkowe 
na kategorię statku 

powietrznego 
wielowirnikowiec 

bezzałogowy o masie 
startowej nie większej 

niż 25 kg 

Mężczyzna 746 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

VLOS 

Uprawnienie 
podstawowe do 

wykonywania lotów w 
zasięgu wzroku 

Kobieta 392 

UAVO 

Świadectwo kwalifikacji 
operatora bezzałogowego statku 

powietrznego używanego w 
celach innych niż rekreacyjne i 

sportowe 

VLOS 

Uprawnienie 
podstawowe do 

wykonywania lotów w 
zasięgu wzroku 

Mężczyzna 3818 

UAVO 
Suma 

    11762 

Suma końcowa    12890 

 
 


