MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1247/13

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:
Przewodniczący posiedzenia
Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski
Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski
W dniu 22 listopada 2013 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez
zgłaszającego – Policję, informacje o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego na paralotni,
które wydarzyło się w dniu 10 sierpnia 2013 r., w miejscowości Dobrydział k. Wieruszowa.
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), Państwowa
Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje przekazane przez zgłaszającego za
wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania w związku z brakiem przesłanek do uznania
zdarzenia za wypadek lotniczy.
Przebieg i okoliczności zdarzenia:
W dniu 11 sierpnia 2013 r. około godziny 16 Komisja została powiadomiona, że na polu
w miejscowości Dobrydział pow. wieruszowski znaleziono zwłoki mężczyzny, ubranego
w uprząż paralotniową i podpiętego do skrzydła paralotni. Na miejscu stwierdzono, że na
niemalże płaskim terenie paralotnia była rozłożona jak do startu a pilot nie był wyposażony
w napęd. W toku oględzin stwierdzono, że zgon, który jak ustalono nastąpił w dniu 10 sierpnia
około godziny 17, to znaczy dzień wcześniej przed znalezieniem zwłok, nastąpił z przyczyn
naturalnych związanych ze stanem zdrowia zmarłego.
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Zgodnie z uzyskanymi informacjami pilot planował wykonywać ćwiczenia naziemne
z paralotnią.
Komentarz Komisji:
Komisja przypomina, że pomimo braku wymogu posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego
przez pilotów paralotniowych (za wyjątkiem osób wykonujących czynności lotnicze w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej oraz osób uczestniczących we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez polski związek sportowy – art. 105 ust. 1a i 1b ustawy –
Prawo lotnicze), każdy uczestnik lotów czy ćwiczeń naziemnych decyzje o ich wykonywaniu
powinien podejmować biorąc pod uwagę swój aktualny stan sprawności psychofizycznej,
a w razie jakichkolwiek wątpliwości konsultować się w tym zakresie z lekarzem.

Nadzorujący badanie
mgr Agata Kaczyńska:

podpis na oryginale
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