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UCHWAŁA 

 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 

z dnia 24 lutego 2017 r 
 

dotycząca wypadku; nr zdarzenia: 1002/15 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpatrzyła okoliczności wypadku   

lotniczego paralotni z napędem PPG, który wydarzył się w dniu 13 czerwca 2015 r. na lotnisku  

w miejscowości Gliwicach.  

Działając w oparciu o art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania 

im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE oraz art. 135 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 

2002 r. Prawo lotnicze Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w dniu 24 lutego 

2017 r. postanowiła:  

Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego. 

„ […] 1) statek powietrzny w chwili zdarzenia  był używany przez osobę nieuprawnioną, […]” 

 

 

Nadzorujący badanie  Przewodniczący Komisji 

Lub 

Upoważniony Członek Komisji 

   

   podpis na oryginale                                                                               podpis na oryginale 
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Informacje/raport o zdarzeniu 

   W dniu 13 czerwca 2015 roku, właściciel paralotni z napędem PPG umówił się na spotkanie  

z instruktorem szkoły latania na paralotniach na lotnisku w Gliwicach w celu oceny umiejętności 

posługiwania się zestawem paralotni, co miało skutkować zakwalifikowaniem się właściciela 

paralotni na kurs PPG. Po kilkukrotnym „postawieniu skrzydła” instruktor stwierdził, że 

umiejętności właściciela paralotni są wystarczające do wzięcia udziału  

w szkoleniu z napędem PPG. 

Po udanym pokazie właściciel paralotni wykonał lot, który zakończył się upadkiem, w wyniku  

którego odniósł poważne obrażenia ciała. 

W związku z tym, że nie ma dowodów na to, że lot odbywał się w ramach szkolenia, Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych odstąpiła od badania tego wypadku, uznając, że lot był 

wykonany samowolnie, a pilot nie posiadał uprawnień do jego wykonania.  

 

Komentarz Komisji: 

1. Komisja zwraca uwagę, że aby rozpocząć szkolenie wcześniej należy dokonać 

wszelkich z tym związanych formalności, m.in. zawrzeć odpowiednią umowę, która 

zabezpiecza interesy każdej ze stron. 

 

 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Piotr Richter podpis na oryginale 

 

 

 


