] GERTYF|KAT PRzEWoŹnlrł LoTNlczEGo
AlR oPERAT9R CERT\FłŻATE (AoC)

RZECZPOSPOLITA POLSKA
REPUBLIC

Telefon:

+482252074§

Fax

+48225207202

e-mail: kan,celaria(@u

oF PotAND

lnternet www.

|c,

oov. ol

ulc. gov.pl

Prezes Ułzędu Lotnictua Cyłilnego
Prcsident of the CMl Aviation AuthorĘ

Aerckłub poznański
im. Wandy ilodlibowskiei

Dba tncting

name

Operiafor address;

,

Telebn:

oPEMTloML Pot
Aeroklub Poznański

Tetephone:

61 8780725

którym

punktu kontaktorrego,
można
nadzorującym operacje,

bez zbędnej z$doki

bntacź cbtails, at whbh opntionat
manqement can be ąntaded withoń

+4861 8780741

undue delay, are liśedin Enctosurc 2 to tt:r-

ęńificate.

E-mail:

info@aeroklub.poznan.pl

E-mail:

CeMkat

oF coNTAcT

skontaktować sĘ z
wymienione są w ZeĘczniku 2 do ceffkatu.

Fal<:

Ten

NT9

SzczegĘ dotyczące

w

62-006 Lotnisko Kobylnica
+4E

Fax

oPERAGYJ NY PuNKT KoNTAKTol,tlY

zaŚwiadoza, Że Aeroklub Poznańskijest upowaźniony do vrlkonyrłania zaobkorłego
przewozu lotnicz€go

9p".cyjną zĄczniliem-rll 1al
:.Xlffiłi"j"'"o::T:1"'ffl":Tl:*jlr:lJ:n""j::.::'l:t]533
nr 859/2008 z 20 sierPnia 2008 r. (Dz. U- Lzilz 20.09,2008 r.; zmieniającego-ozpoządzenie
Rady

r, w sPrawie harmonizacji wYmagań technicanych i procedur

w zakresie

orreślonyn

ó;śi;;;;;;#;'-*i,oi, t*.l

(E,r,Ój;1!!;fiffi;"Tffi;,:.\rłii|

administraryjnyń w dziediinie lotnictwa cywilnego (Dz.U. L373 zair6d;,
-.rn'.i,'..oo.'ąor"o
oraz odPowiednimi PzePisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - prawo LÓtnic.e (Dz.
U. z 2012 r, ;";. gii;;;;..

wykonawczych.

This Cefu'frcate ceńifres that Aenklub Pomański is authoized to peftorm ummercial
air transpń opetations, as &frnód in the attffihed
Sąecifrcations. in awldance ńth the opentions Manuail, aN Annex tll (Eu
ops) to'counĆit Regutation (EEC) No .,92ż91 (oJ L
on errrlp,ń &lrńiun, Regutation (Eu) No 85ww)8 as regańs ąmmon
teńnfunt
3;'.;.i_'1]_"]_:J
"ryi''99o to @mmerciat tanurrlńation
requiremenb ancl f,:i'I1':_'11111:"nt"l
administrative poedures applicabte

QPntions

by aercplane @T;a,-;ÓŚ.7iir7ł."'iJłu7"SJ
@ryes9onding rules of Aviation Law Act of 3 July 20o2 (the Joumal of Law ftom 2o13
item'933
at"i

ń

Nazwisko ipodpis Prezesa Uzędu
Data wydania:
Date of issue

:

2015-06-03

Lotnictwa Cywilnego:
Name and §gnature of the
prcsident of the cM Aviation

Zasępea

Ęra.,;;;-;p;;rirv'

D;rekiorlpp9ff

Óutati_s.

C},w.^i}:rego
u

ry,i,f :1o;.ńfi kzrg0

AuthońĘ:

Stto n a Ęt ułowalTitl e p age

Vł|danMssue

1

