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0.2 Lista kontrolna stron 

 

Strona Nr zmiany       

Strona 1 Zmiana 00 

Strona 2 Zmiana 00 

Strona 3 Zmiana 00 

Strona 4 Zmiana 00 

Strona 5 Zmiana 00 

Strona 6 Zmiana 00 

Strona 7 Zmiana 00 

Strona 8 Zmiana 00 

Strona 9 Zmiana 00 

Strona 10 Zmiana 00 

Strona 11 Zmiana 00 

Strona 12 Zmiana 00 

Strona Z1-1 Zmiana 00 

Strona Z1-2 Zmiana 00 

Strona Z2-1 Zmiana 00 

Strona Z2-2 Zmiana 00 

Strona Z3-1 Zmiana 00 

Strona Z3-2 Zmiana 00 

Strona Z3-3 Zmiana 00 

Strona Z3-4 Zmiana 00 

Strona Z4-1 Zmiana 00 

Strona Z4-2 Zmiana 00 

Strona Z5-1 Zmiana 00 

Strona Z5-2 Zmiana 00 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiot Porozumienia 

1.1 Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uszczegółowienie zasad 
współpracy operacyjnej pomiędzy kontrolerem ruchu lotniczego lotniska 
EPLB – Lublin TWR a Organizatorem lotów Polskiego Stowarzyszenia 
Paralotniowego (PSP) w zakresie wykonywania lotów paralotni. 

2. Podstawa prawna  

2.1 Przedstawiciele Stron oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji i do 
zaciągania zobowiązań Stron w zakresie objętym niniejszym 
Porozumieniem. 

2.2 Uprawnienia przedstawicieli Stron do zawarcia niniejszego Porozumienia 
znajdują podstawę w aktach prawnych: 

a) art. 1 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2006 r. o Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. Nr 249, poz. 1829 z późn. zm.); 

b) KRS Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe nr 0000236118. 

2.3 Niniejsze Porozumienie opracowane jest na podstawie: 

a) art. 3 ust. 4. ustawy z dnia 08 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (Dz.U. Nr 249, poz. 1829 z późn. zm.); 

b) art.121 ustawy z dnia 3.07.2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1393 i z 2014 r. poz. 768);  

c) art. 10 rozporządzenia (WE) Nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji 
lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. 

2.4 Zakres współpracy objęty Porozumieniem jest zgodny z: 

a) Załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. – Przepisy ruchu 
lotniczego (Dz. Urz. ULC z 2016 r. poz. 211 z późn. zm.); 

b) Załącznikiem 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. – Służby ruchu lotniczego 
(Dz. Urz. ULC z 2016 r. poz. 209); 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. 
w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych 
warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. 2014 r.  
poz. 351 t.j.); 

d) dokumentem Doc 4444 - „Procedury służb żeglugi powietrznej - 
zarządzanie ruchem lotniczym” (PANS ATM) - (Dz. Urz. ULC z 2017 r  
poz. 475);  

e) Zbiorem Informacji Lotniczych AIP Polska - dokumentem publikowanym 
i wydawanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej; 

f) Wytycznymi nr 9 Prezesa ULC z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania „Podręcznika zarządzania przestrzenią 
powietrzną (Dz. Urz. ULC poz. 44)”; 
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g) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 
26 września 2012 r. ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu do 
przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi 
powietrznej (SERA) – (Wytyczne Prezesa ULC nr 18 z dnia 04.12.2014 r. - 
Dz. Urz. ULC poz. 84) wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 
2016 r);  

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 
2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. 2015 r. poz.141);  

i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 
2014 r w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 58); 

j) Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 440 z późn. zm.). 

3. Osoby odpowiedzialne w imieniu Stron za realizację postanowień 
Porozumienia  

3.1 Za realizację postanowień Porozumienia odpowiadają: 

a) ze strony PAŻP – personel Lublin TWR w zakresie określenia warunków 
aktywacji rejonu FAJSŁAWICE AREA;  

b) ze strony PSP – Organizator lotów lub pilot paralotni uprawniony do 
zamawiania rejonu lotów FAJSŁAWICE AREA (zgodnie z wykazem  
w Załączniku 4 punkt 4.3) w zakresie organizacji lotów i zapewnienia 
bezpieczeństwa załogom.    

4. Odpowiedzialność za organizację współpracy  

4.1 Za organizację współpracy personelu Lublin TWR z organizatorem lotów 
paralotni (zwanego dalej Organizatorem) odpowiadają: 

a) ze strony PAŻP - Dyrektor Biura Służb Ruchu Lotniczego; 

b) ze strony PSP – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. 

5. Zasady współpracy 

5.1 Zasady współpracy personelu operacyjnego Lublin TWR z organizatorem 
lotów paralotni opisane są w Załącznikach do niniejszego Porozumienia. 
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6. Zobowiązania Stron Porozumienia 

6.1 Strony Porozumienia wykonują czynności, podejmują i finansują działania 
objęte Porozumieniem na zasadach wynikających z obowiązujących je 
przepisów. Żadna ze Stron nie może żądać od drugiej wynagrodzenia ani 
zwrotu kosztów za działania i czynności wykonywane na podstawie  
i w granicach Porozumienia.  

6.2 Każda ze Stron Porozumienia zobowiązana jest do zwrotu drugiej Stronie 
udokumentowanych kosztów powstałych w wyniku działania lub 
zaniechania sprzecznego z postanowieniami Porozumienia. Występując 
o zwrot kosztów Strona przedstawi ich wykaz w formie pisemnej. 

6.3 PAŻP zobowiązuje się do dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych 
w wyniku działania lub zaniechania sprzecznego z postanowieniami 
Porozumienia w pierwszej kolejności z Polisy OC użytkownika statku 
powietrznego lub organizatora lotów paralotni, z którego działaniem 
lub zaniechaniem związane są dochodzone koszty.  

6.4 Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe zobowiązuje się do przekazania do 
PAŻP informacji lub danych umożliwiających dochodzenie zwrotu kosztów 
od organizatora lotów lub pilota paralotni. 

7. Odpowiedzialność cywilnoprawna Stron 

7.1 Strony Porozumienia ustalają zgodnie, że w przypadku powstania 
roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją Porozumienia będą 
one rozpatrywane według ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z tym 
zastrzeżeniem, iż ewentualne roszczenia PAŻP przeciwko PSP 
w pierwszej kolejności będą zaspokajane z Polis OC członków PSP, 
którzy są wykazani w Załączniku 4 pkt 4.3.  

7.2 Za zobowiązywania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze Stron 
w związku z realizacją Porozumienia druga Strona nie ponosi 
odpowiedzialności.  

8. Zmiany i odstępstwa 

8.1 Propozycje zmian do niniejszego Porozumienia należy zgłaszać do 
Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania 
Operacyjnego. 

8.2 Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

8.3 Zmiany są odnotowywane w rejestrze zmian.  

8.4 Załącznik nr 4 może być aktualizowany w formie pisemnej lub 
elektronicznej po uprzednim dostarczeniu przez Prezesa PSP do PAŻP, 
przy czym wymagane jest obustronne uzgodnienie terminu 
obowiązywania zmienionego załącznika. Termin ten nie przekroczy 30 dni 
licząc od daty dostarczenia zaktualizowanego Załącznika 4 przez Prezesa 
PSP do PAŻP. Aktualizacja Załącznika 4 jest możliwa nie częściej niż raz 
na kwartał. 
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9. Wypowiedzenie i rozwiązanie Porozumienia 

9.1 Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za zgodą Stron. 

9.2 Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

9.3 Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez jedną ze 
Stron postanowień Porozumienia, działania na szkodę Strony lub 
w sposób naruszający interesy i dobre imię Strony. 

10. Sposób rozstrzygania sporów 

10.1 Spory mogące wynikać w związku z realizacją Porozumienia Strony będą 
starały się rozwiązać polubownie.  

10.2 W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym 
w punktach 10.1 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby PAŻP. 

11. Postanowienia końcowe 

11.1 Załączniki stanowią integralną część niniejszego Porozumienia. 

11.2 Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.  

11.3 Porozumienie wchodzi w życie od dnia 09.11.2017 roku po podpisaniu 
przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron.  

11.4 Porozumienie zostało podpisane w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

1. ZAŁĄCZNIK 1 - SKRÓTY I DEFINICJE UŻYWANE W POROZUMIENIU 

AIP Polska (Aeronautical Information Publication) Zbiór informacji lotniczych - Polska 

AIR Policing Loty dla obronności kraju  

AMC Polska Dział Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w PAŻP 

AMSL Nad średnim poziomem morza 

ASM 3 Zarządzanie Przestrzenią Powietrzną na poziomie strategicznym 

CTR (Control Zone) Strefa kontrolowana lotniska 

EMER (Emergency) Status lotu dla statku powietrznego, który jest w stanie 
zagrożenia 

GND Poziom terenu 

GARDA 
Hasło na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z 
bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy 
państwowej 

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

PSP Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe 

Rejon 
FAJSŁAWICE 

Rejony wykonywania lotów paralotni  

QNH Ciśnienie zredukowane do poziomu morza w atmosferze standard 

Lublin TWR Organ kontroli lotniska Lublin  
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2. ZAŁĄCZNIK 2 – PRZESTRZEŃ POWIETRZNA WYZNACZONA NA 
LOTY PARALOTNI 

2.1 Dla potrzeb PSP na loty paralotni wyznaczony jest rejon FAJSŁAWICE 
AREA. 

2.2 Rejon FAJSŁAWICE AREA jest wydzielony w TMA Lublin. 

2.3 W rejonie FAJSŁAWICE AREA wymagania służby ATC zostały czasowo 
zawieszone na podstawie Wytycznych nr 9 Prezesa ULC z dnia  
26 sierpnia 2015 r. 

2.4 Granice pionowe i poziome rejonu lotów FAJSŁAWICE AREA  

Oznaczenie Granice poziome 
Granice pionowe 

(AMSL) 
Uwagi 

 
 

Rejon 
FAJSŁAWICE 

AREA 
(AREA125*) 

1. 51°03'40"N   022°52'11"E 

2. 51°05'21"N   022°58'08"E 

3. 51°06'01"N   022°58'43"E 

4. 51°06'18"N   023°00'06"E 

5. 51°05'43"N   023°01'54"E 

6. 51°04'34"N   023°00'30"E 

7. 51°01'50"N   022°53'39"E 

1. 51°03'40"N   022°52'11"E  

4500 ft  
2500 ft 

Paralotniowe 
loty swobodne 
ze startem za 
wyciągarką. 
Wymagana 
zgoda ATC. 

(*)  - oznaczenie rejonu stosowane w systemach ATM i przy zamawianiu 

2.4.1 Granice rejonu FAJSŁAWICE AREA są dostosowane do faktycznych 
potrzeb użytkownika rejonu oraz ruchu do/z lotniska EPLB. 

2.4.2 Wszystkie procedury dla lotniska EPLB zachowują: 

 500 ft przewyższenia od górnej granicy rejonu FAJSŁAWICE AREA i 

 nie mniej niż 1 NM odległości poziomej od trasy nominalnej  
i pierwszorzędnej strefy chronionej. 
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2.5 Schemat rejonu lotów FAJSŁAWICE AREA i punkty wlotowe VFR do CTR 
EPLB 

 

 
UWAGA: Mapa nie zachowuje skali, nie może być wykorzystywana operacyjnie 
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3. ZAŁĄCZNIK 3 – ZASADY ZAMAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA REJONU 
LOTÓW PARALOTNI  

3.1 Informacje ogólne 

3.1.1 Rejon FAJSŁAWICE AREA jest udostępniany Polskiemu Stowarzyszeniu 
Paralotniowemu w celu wykonywania lotów paralotni. 

3.1.2 Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe wyznaczy nie więcej niż pięciu 
organizatorów lotów, którzy będą podejmować działania mające na celu 
zorganizowanie lotów paralotni w rejonie FAJSŁAWICE AREA. 

3.1.3 W rejonie FAJSŁAWICE AREA w tym samym czasie może być tylko jeden 
organizator lotów. 

3.1.3.1 Organizatorem lotów może być jedna z osób wykazanych w Załączniku 4 
pkt 4.3.  

3.1.3.2 Zmiany w wykazie organizatorów lotów mogą być dokonywane nie 
częściej niż 1 raz w roku. 

3.1.4 Organizator lotów odpowiada za organizację i bezpieczne wykonywanie 
lotów wszystkich pilotów paralotni wykonujących w tym samym czasie loty 
w rejonie FAJSŁAWICE AREA.  

3.1.5 Loty w rejonie FAJSŁAWICE AREA nie wymagają: 

 utrzymywania łączności z Lublin TWR;  

 składania planów lotów. 

3.1.6 Organizator lotów uzgadnia z Lublin TWR warunki aktywacji rejonu 
FAJSŁAWICE AREA i o dokonanych uzgodnieniach informuje wszystkie 
załogi wykonujące w tym samym czasie loty. 

3.1.7 Organizator lotów nie może blokować przestrzeni określanej jako rejon 
FAJSŁAWICE AREA poza okresami faktycznego wykonywania w niej 
operacji lotniczych. 

3.1.7.1 Organizator lotów lub pilot paralotni zgłasza do Lublin TWR przerwy 
w wykonywaniu lotów dłuższe niż 15 minut. 

3.1.8 Organizator lotów jest gotowy do utrzymywania łączności telefonicznej  
z Lublin TWR przez cały czas trwania lotów oraz dokonywania aktualizacji 
warunków aktywacji rejonu i przekazywanie ustaleń do załóg. 

3.1.9 Organizator lotów posługuje się numerem telefonu przypisanym do jego 
nazwiska. 

 



Porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy PAŻP a Polskim Stowarzyszeniem Paralotniowym 
 w sprawie wykonywania lotów paralotni w rejonie TMA Lublin 

Zmiana 00 Z3-2  

3.2 Zamawianie i udostępnianie rejonów lotów 

3.2.1 Do zamawiania rejonu FAJSŁAWICE AREA upoważnieni są organizatorzy 
lotów paralotni. 

3.2.2 Organizator lotów na minimum 30 minut przed planowanymi lotami podaje 
telefonicznie do Lublin TWR swoje nazwisko, numer telefonu, pod którym 
będzie dostępny przez cały czas trwania lotów i uzgadnia warunki 
aktywacji rejonu. 

3.2.2.1 Uzgodnienia powinny zawierać: 

 oznaczenie rejonu (np. AREA125); 

 planowany czas rozpoczęcia oraz zakończenia lotów (czas UTC); 

 wysokość lotów wg ciśnienia QNH podawanego z lotniska Lublin 
uzależnioną od wykonywanych zadań, jednak nie wyższą niż 
maksymalna dla rejonu wysokości; 

 ilość statków powietrznych; 

 numer telefonu, pod którym organizator lotów jest dostępny przez 
cały czas wykorzystywania rejonu; 

 informacje dodatkowe, o ile są niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa dla wykonywanych lotów lub innych użytkowników 
przestrzeni powietrznej. 

3.2.3 Lublin TWR weryfikuje nazwisko organizatora lotów na podstawie wykazu 
w Załączniku 4 punkt 4.3 i podejmuje decyzję o możliwości aktywacji 
rejonów dla PSP. 

3.2.3.1 Lublin TWR przekazuje uzgodnione warunki aktywacji rejonu do 
organizatora lotów.  

3.2.3.2 Lublin TWR w miarę potrzeb wnioskuje do AMC Polska o wprowadzenie 
rejonu FAJSŁAWICE AREA na wskaźnik systemu ATM. 

3.2.4 Organizator lotów informuje Lublin TWR o faktycznym czasie rozpoczęcia 
 i zakończenia lotów w rejonie FAJSŁAWICE AREA.  

3.2.5 Lublin TWR może zabronić aktywowania rejonu FAJSŁAWICE AREA lub 
ograniczyć w nim loty w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego, braku możliwości zapewnienia 
separacji, zapewnienia sprawnego przepływu ruchu lotniczego lub w celu 
umożliwienia wykonania lotów EMER, GARDA, AIR POLICING, HEAD.  

3.2.6 Ograniczenie lotów paralotni może nastąpić w czasie nie krótszym niż  
10 minut od przekazania tej informacji do organizatora lotów. 
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3.3 Procedury i zasady wykonywania lotów  

3.3.1 Loty paralotni w rejonie FAJSŁAWICE AREA są wykonywanie zgodnie  
z Rozporządzeniem 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. 

3.3.2 Decyzję o rozpoczęciu lotów w rejonie FAJSŁAWICE AREA podejmuje 
organizator lotów po uzgodnieniu i otrzymaniu zezwolenia na 
wykonywanie lotów od Lublin TWR.  

3.3.3 Lublin TWR utrzymuje ruch kontrolowany VFR w bezpiecznych 
odległościach w pionie i w poziomie od granic aktywnego rejonu. 

UWAGA: Górne wysokości rejonu FAJSŁAWICE AREA są wyznaczone  
z uwzględnieniem poszczególnych segmentów procedur dolotowych do 
EPLB. 

3.3.4 Loty w rejonie FAJSŁAWICE AREA wykonywane są bez naruszenia 
granic poziomych i pionowych rejonu opisanych w Załączniku 2 (odległości 
od granic rejonu zgodnie z Tabelą opublikowaną w AIP Polska 
obowiązujące dla stref TRA).  

3.3.4.1 Przekroczenie granicy poziomej rejonu jest możliwe w miejscu styku 
granicy rejonu z przestrzenią niekontrolowaną. 

3.3.5 Organizator lotów jest odpowiedzialny za: 

a) uzgodnienie warunków i uzyskanie zezwolenia na aktywację rejonów; 

b) zapoznanie pilotów paralotni biorących udział w lotach z zasadami ich 
organizacji i wykonywania; 

UWAGA: Organizator powinien posiadać potwierdzenie zapoznania się osób 
biorących udział w lotach z zasadami ich wykonywania oraz niezbędne 
dane umożliwiające identyfikacje tych osób.  

c) utrzymywanie niezbędnego, telefonicznego kontaktu z Lublin TWR oraz 
pilotami paralotni wykonującymi loty w rejonie FAJSŁAWICE AREA; 

d) analizę warunków meteorologicznych bezpiecznych do wykonywania 
lotów.
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3.3.6 Pilot paralotni jest odpowiedzialny za; 

a) wykonywanie lotów w rejonie FAJSŁAWICE AREA zgodnie z ustalonymi 
z Lublin TWR warunkami; 

b) stosowanie się do zasad określonych przez organizatora lotów,  
a w szczególności do niezwłocznego wykonania nakazu lądowania na 
wezwanie organizatora lotów w związku z zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa wykonywanych lotów, z uwzględnieniem sytuacji 
opisanych w punkcie 3.4; 

c) utrzymywanie niezbędnego, telefonicznego lub radiowego kontaktu 
z organizatorem lotów; 

d) analizę warunków meteorologicznych zarówno przed, jak i w trakcie 
wykonywania lotów oraz za wszelkie decyzje i ich następstwa dotyczące 
wykonywania lub zaniechania lotów na paralotni; 

e) posiadanie wymaganych prawem uprawnień i ubezpieczeń odpowiednich 
dla charakteru wykonywanych lotów.  

UWAGA: Posiadanie uprawnień i ubezpieczeń oraz zapoznanie się z niniejszym 
Porozumieniem pilot potwierdza, składając pisemne oświadczenie według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Porozumienia.  

3.4 Postępowanie w sytuacjach szczególnych  

3.4.1 W sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów Lublin TWR 
może zmienić warunki lub wstrzymać wykonywanie lotów paralotni. 

3.4.1.1 Organizator lotów, w ciągu 10 minut od otrzymania informacji od Lublin 
TWR, doprowadza do lądowania lub opuszczenia rejonu jak najkrótszą 
trasą poza granice przestrzeni kontrolowanej. 

UWAGA: Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe zorganizuje wewnętrzny system 
powiadamiania pilotów paralotni o konieczności wykonania lądowania. 

3.4.2 Loty wykonywane dla obronności kraju typu AIR POLICING mają 
pierwszeństwo. Na czas takiego lotu, jeśli koliduje on z innym ruchem 
lotniczym w rejonie lotów, wszystkie operacje lotnicze muszą być 
wstrzymane.  
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4. ZAŁĄCZNIK 4 – WYKAZ TELEFONÓW STANOWISK OPERACYJNYCH 
I WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW POROZUMIENIA ORAZ OSÓB 
UPOWAŻNIONYCH DO ZAMAWIANIA REJONÓW LOTÓW 

4.1 Wykaz telefonów stanowisk operacyjnych i organizatorów lotów 

 

Nazwa stanowiska operacyjnego Numer telefonu 

Organizator lotów paralotni 
Numery wymienione 

w punkcie 4.3 

Lublin TWR 22 574 77 40 

AMC 
ASM 2 22 574 57 31 

ASM 3 22 574 57 33 

 

4.2 Wykaz użytkowników Porozumienia 

Lp. Symbol komórki organizacyjnej - nazwa 
Telefon 

Rodzaj 
dokumentu 

1.  
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Paralotniowego 

600 296 999 Oryginał 

2.  
Dział Dokumentacji i Procedur Operacyjnych 
PAŻP (administrator dokumentu) 

22 574 56 86 Oryginał 

3.  Lublin TWR 22 574 77 40 Kopia 1 

4.  
Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną 
PAŻP 

22 574 57 30 Kopia 2 
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4.3 Wykaz osób uprawnionych do uzgadniania warunków aktywacji 
rejonu FAJSŁAWICE AREA (organizatorzy lotów)   

 

 

Lp. Nazwisko Imię  Numer telefonu 

1 Nawrocki Michał 668 384 759 

2 Sprawka Grzegorz 723 004 300 

3 Waręcki Roman 601 447 071 
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5. ZAŁĄCZNIK 5 – WZÓR OŚWIADCZENIA PILOTA PARALOTNI 

 

 Warszawa dn. ………………… 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe 

ul. Nad Wisłą  4A,  

04-987 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE PILOTA 

 

Imię i Nazwisko   

Ulica, numer   

Miasto  

kod pocztowy   

Numer telefonu   

Adres email   

PESEL:   

Informacje: 

PPG / PPGG*, 

znaki szczególne.  
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Oświadczam, że: 

1. Znam treść „Porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy Polską 
Agencją Żeglugi Powietrznej a Polskim Stowarzyszeniem Paralotniowym 
w sprawie wykonywania lotów paralotni w rejonie TMA Lublin” w rejonie 
FAJSŁAWICE AREA wydzielonym w TMA Lublin. 

2. Akceptuję w całości treść w/w Porozumienia oraz zobowiązuję się do 
przestrzegania obowiązków pilota i/lub organizatora lotów w nim 
zawartych, a w szczególności: 

a. pozostawania w telefonicznym kontakcie z AMC (ASM3) pod wskazanym 
numerem telefonu (dotyczy organizatora lotów); 

b. przestrzegania granic pionowych i poziomych rejonów lotów; 

c. utrzymania łączności z organizatorem lotów (dotyczy pilota). 

d. bezzwłocznego wykonania lądowania na polecenie Organizatora Lotów. 

3. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za wykonywane loty, działania 
i zaniechania niezgodne z postanowieniami w/w Porozumienia. 

4. Posiadam wymagane prawem uprawnienia i polisę OC do wykonywania 
lotów na paralotni z napędem lub motoparalotni. 

5. Wszelkie decyzje o lotach podejmuję na własną odpowiedzialność. 

6. Wyrażam zgodę na przekazanie wszelkich danych, w tym danych 
osobowych, przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe do Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 
postanowień w/w Porozumienia. 

7. Zobowiązuję się informować o wszelkich nieprawidłowościach mogących 
mieć wpływ na realizację postanowień ww. Porozumienia przekazując 
informacje do PSP. 

8. Zgadzam się, że niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych 
warunków oznacza utratę prawa do wykonywana lotów w rejonach 
objętych ww. Porozumieniem, na warunkach tegoż Porozumienia.  

9. W przypadku zmiany danych osobowych, rezygnacji z prawa do aktywacji 
rejonów lub do wykonywania lotów w ramach ww. Porozumienia 
zobowiązuję się powiadomić Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe.  

10. Wyrażam zgodę na informowanie mnie poprzez e-mail o zmianach w treści 
w/w Porozumienia. 

 

Data i podpis:…..…………………………………….. 

 


