PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

1648/15

Numer ewidencyjny zdarzenia:

INCYDENT

Rodzaj zdarzenia:

8 sierpnia 2015 r.

Data zdarzenia:

Przysiółek Garleje k. Pewli Wielkiej

Miejsce zdarzenia:

Paralotnia – brak danych

Rodzaj, typ statku powietrznego:

Nie dotyczy

Znaki rozpoznawcze SP:

Osoba bez uprawnień

Dowódca SP:
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:

Śmiertelne

Poważne

Lekkie

Bez
obrażeń

-

-

-

1

Agata Kaczyńska

Nadzorujący badanie:
Podmiot badający:

Na podstawie informacji przekazanych przez
Policję

Skład zespołu badawczego:

nie wyznaczano

Zalecenia:

Nie formułowano

Data zakończenia badania:

27 sierpnia 2015 r.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Uczestnicy: Osoba pilotująca paralotnię, mężczyzna lat 39. W dniu zdarzenia nie posiadał
świadectwa kwalifikacji pilota paralotni – zgodnie z informacją przekazaną Policji cyt.: „jest
w trakcie ich wyrabiania”.
Paralotnia: brak danych.
Warunki atmosferyczne: brak danych.
Inne informacje:
Pilot nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej.
Informację o wypadku Komisja otrzymała jedynie od Policji.
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Przebieg zdarzenia:
Został opisany na podstawie notatki urzędowej nadesłanej w tej sprawie przez Policję.
Około 13.00 pilotujący wystartował i po chwili wleciał w obszar turbulentnego powietrza. Wskutek
tego nastąpiło przemieszczenie paralotni, które skutkowało zahaczeniem skrzydłem o wierzchołek
drzewa. Pilot zawisł na drzewie. Nie doznał żadnych obrażeń.
Prawdopodobna przyczyna:
Na podstawie przekazanych informacji można uznać, że przyczynami zaistniałego incydentu
lotniczego były:
1. Brak nadzoru instruktorskiego nad wykonywaniem lotu przez osobę bez świadectwa
kwalifikacji co skutkowało niewłaściwą oceną warunków do wykonania lotu.
2. Start w warunkach występującej turbulencji, wynikający najprawdopodobniej z braku
elementarnej wiedzy w zakresie oceny warunków do lotu i własnych umiejętności.
Naruszenia:
W odniesieniu do wykonywania lotów na paralotniach zastosowanie mają między innymi przepisy
zawarte w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz w rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia
zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. I tak:
1) W zakresie przepisów ustawy Prawo lotnicze naruszono:
a) art. 94 ust. 1 i 2 – prawo do wykonywania lotów mają wyłącznie członkowie
personelu lotniczego – brak ważnego świadectwa kwalifikacji;
b) art. 97 ust. 1 – zakaz wykonywania czynności lotniczych przez osobę nie posiadającą
ważnego świadectwa kwalifikacji lub nieobjętych jego świadectwem kwalifikacji
i niezgodnie z warunkami określonymi w tej licencji – brak ważnego świadectwa
kwalifikacji – grozi odpowiedzialność karna na podstawie art. 211 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo lotnicze;
c) art. 209 ust. 1 – brak ubezpieczenia OC – zagrożenie karą administracyjną na
podstawie art. 209o ustawy Prawo lotnicze.;
2) W zakresie przepisów Załącznika nr 2 Paralotnie do rozporządzenia, o którym mowa
powyżej naruszono pkt 5.3.1. – brak dokumentów potwierdzających uprawnienia do
wykonywania lotów oraz zawarcia ubezpieczenia OC;
3) W zakresie przepisów Załącznika nr 7 Wymagania dotyczące ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących statki powietrzne […] do rozporządzenia,
o którym mowa powyżej, naruszono przepisy Rozdziału 2 tego Załącznika dotyczące zasad
ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących loty na paralotniach.
W związku z powyższymi ustaleniami, na podstawie art. 135 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze, z uwagi na brak możliwości realizacji celu badań prowadzonych
przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Komisja podjęła decyzję
Strona 2 z 3

o odstąpieniu od dalszego badania tego wypadku lotniczego. Jednocześnie w celach
profilaktycznych Komisja podjęła decyzję o publikacji niniejszej informacji o zdarzeniu.

Koniec

Nadzorujący badanie:

Imię i nazwisko

Podpis

Agata Kaczyńska

podpis na oryginale
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