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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 

 

 

Dot. zdarzenia nr: 1560/12 

 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Przewodniczący posiedzenia  

Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek 

  

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak 

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

Członek Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak 

Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek 

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski 

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

 

Podczas posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 r., Komisja rozpatrywała przedstawione przez 

zgłaszającego - Policję informacje o zdarzeniu lotniczym paralotni, które wydarzyło się w dniu 

24 listopada 2012 r., na terenie KWK „Bolesław Śmiały” w miejscowości Łaziska Górne. 

Użytkownik paralotni – osoba pilotująca paralotnie nie przesłała żadnych informacji 

o okolicznościach zaistnienia zdarzenia, a zgodnie z uzyskanymi informacjami z Rejestru Personelu 

Lotniczego osoba ta nie figuruje w tym rejestrze. 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 uchylające dyrektywę 

94/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), wobec braku współpracy ze strony 

użytkownika, biorąc pod uwagę brak możliwości realizacji celu prowadzonego badania, Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych podjęła decyzję o zakończenia badania zdarzenia bez 

określenia jego przyczyny . 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Na terenie KWK „Bolesław Śmiały” przypadkowi przechodnie znaleźli wołającego o pomoc 

mężczyznę, leżącego na stoku hałdy około 20 m poniżej jej szczytu. Poszkodowany poinformował 
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ich, że podczas wykonywania lądowania uległ wypadkowi i że zadzwonił już do pogotowia 

ratowniczego. Poprosił też o złożenie paralotni. Po przybyciu karetki pilot został odwieziony do 

szpitala.  

Pilot nie miał przy sobie żadnych dokumentów świadczących o posiadaniu uprawnień do 

wykonywania lotów na paralotni i nie figurował w Rejestrze Personelu Lotniczego prowadzonym 

przez Prezesa ULC.  

Przyczyna wypadku lotniczego:  

Nie ustalono.  

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

Komentarz Komisji:  

Komisja przypomina o obowiązku zgłaszania wszelkich zdarzeń lotniczych w ramach 

działającego w Polsce obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych.  

 

Nadzorujący badanie 

 

mgr Agata Kaczyńska: 
    podpis na oryginale 

 


