
 
 

 
WNIOSEK O ODNOWIENIE UKRAIŃSKIEGO DYPLOMU 

 
APPLICATION FOR RENEWAL OF THE UKRAINIAN CERTIFICATE OF COMPETENCY 

Please use the capital letters 

Dane osobowe/ Personal details 

Nazwisko/ Surname (family name):  
 

Imię (imiona)/ name ( or names – if you have more than one): 
 

Data urodzenia/ Date of birth: Miejsce urodzenia/ Place (city) of birth:  

 

Obywatelstwo/ Nationality:  Płeć/ Sex:      □  kobieta/ female      □  mężczyzna/ male 
(Proszę zaznaczyć/ Please tick) 
 

Adres do korespondencji w Polsce lub UE/ Correspondence address in Poland or EU country:  
/ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, państwo/ address, post code, town, country/ 
 
 
 

Telefon/ Phone:  e-mail:  

 
Nazwa odnawianego dyplomu/ the name of the CoC to be renewed:  

 

 
 

Prawidło STCW/ STCW Reference:  

Nr dyplomu/ number of CoC: Wydany przez/ Issuing authority: 

 

Data wydania/ Issuing date: 

 

Data ważności/ Validity date: 

Oświadczenia/ Declarations: 
  
Oświadczam, że posiadam co najmniej średnie wykształcenie/ I declare that I have at least secondary education. 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne/ I declare that the information I have given is true 
and complete. 
 
Ponadto oświadczam, że przedłożone  dokumenty są autentyczne, przedłożone  i podpisane przez osobę składającą 
wniosek/ I also declare that documents submitted are genuine, given and signed by the person whose name appear on them. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i dokumentów/ I am aware of the criminal 
liability for submitting false declarations and documents. 

Data/ Date: 

 

Podpis/ Your signature: 

 

 

Załączniki/ Attachments (proszę zaznaczyć/ please tick): 

□ kopia dyplomu i potwierdzena / copy of CoC and endorsement           □ świadectwo zdrowia/ health certificate                                       

□ 2 zdjęcia/ 2 photos            □ dowód opłaty 50 zł/ fee confirmation 50 PLN                 □ wyciąg pływania/ sea service 

□ kopia potwierdzenia uznania, jeśli było wydane/ copy of endorsement of recognition issued by another Administration, if you have it  

□ dowód tożsamość – tylko do wglądu / ID (passport or  seaman’s ID) -  for viewing only          □ oświadczenie/ declaration 

□  formularz wysyłki/ shipping form 

 


