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Regulamin wydawania karty IPPI 

 
1. Karta stopnia wyszkolenia IPPI (International Pilot Profciency Information) jest 

międzynarodowym dokumentem potwierdzającym poziom umiejętności pilota lotni 
(SafePro) i paralotni (ParaPro). 
 

2. Karta stopnia wyszkolenia IPPI wymagana jest na większości zawodów 
międzynarodowych, a także do lotów rekreacyjnych poza granicami naszego kraju. Karta 
IPPI jest ważna tylko z narodową licencją. [UWAGA: W przypadku wymiany świadectwa 
kwalifikacji Aeroklub Polski nie gwarantuje, że karta IPPI wydana do świadectwa 
kwalifikacji z poprzednim numerem zostanie uznana za ważną.] 
 

3. Wymagania dotyczące kryteriów przyznania określonego stopnia ParaPro lub SafePro 
zostały opisane w Międzynarodowych Standardach Treningu i Bezpieczeństwa 
(International Paragliding Standards of Safety and Training) wydanych przez 
Międzynarodową Komisję Lotniową i Paralotniową FAI (CIVL) w 2008r. 
 

4. Aeroklub Polski wydaje karty IPPI na poszczególne stopnie wyszkolenia zgodnie z 
wymaganiami ustalonymi przez CIVL. Aby otrzymać kartę IPPI należy spełnić następujące 
wymagania: 
 
A. ParaPro 3 

i. Minimum 60 odbytych lotów i całkowity nalot minimum 10 godzin w powietrzu. 
ii. Loty z 5 różnych startowisk, z których 3 są startowiskami krajowymi. 
iii. Minimum 3 loty termiczne i co najmniej 2 godziny nalotu w termice. 
iv. Dopuszcza się wydanie karty na podstawie świadectwa kwalifikacji. 
 
B. ParaPro 4 

i. Wymagania te same co na poziom ParaPro 3, oraz: 
ii. Całkowity nalot minimum 20 godzin. 
iii. Minimum 5 godzin nalotu w lotach termicznych. 
iv. Minimum 5 godzin nalotu w lotach zboczowych (żaglowych). 
 
C. ParaPro 5 

i. Wymagania te same co na poziom ParaPro 4, oraz: 
ii. Całkowity nalot minimum 50 godzin. 
iii. Minimum 5 lotów cross country w zróżnicowanych warunkach termicznych, na 
dystansie minimum 20 km każdy lot (loty zboczowe w tym wypadku nie będą 
akceptowane). 
 
 

5. W celu otrzymania karty IPPI należy wysłać na adres Aeroklubu Polskiego następujące 
dokumenty: 

a) kserokopię Świadectwa Kwalifikacji, 
b) kserokopię książki lotów z potwierdzonym przez instruktora nalotem lub wydruk z 
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elektroniczną książką lotów, z któregoś z portali paralotniowych prowadzących rejestr 
i rywalizację przelotów XC (np. XC Portal, XCC, XC Contest, Leonardo itp.). W 
przypadku wydruku z portalu konieczne jest wyraźne wskazanie, że loty pochodzą z 
profilu danego pilota zarejestrowanego w danym portalu, 

c) kopię karty IPPI w przypadku wymiany ze względu na wymianę Świadectwa 
Kwalifikacji, 

d) wypełniony Wniosek IPPI, 
e) dowód wpłaty na rachunek w BGŻ nr 24 2030 0045 1110 0000 0253 5350, z 

dopiskiem „IPPI”: 

dla członków Aeroklubu Polskiego – 40,00 zł 

dla osób nie będących członkami Aeroklubu Polskiego – 60,00 zł 
 

6. Dane kontaktowe Aeroklubu Polskiego to: 
Aeroklub Polski 
ul. 17 stycznia 39 
00-906 Warszawa 
Kontakt: 
tel. + 48 22 556 73 50 

 
e-mail: licencje@aeroklubpolski.pl 

 
7. Karta IPPI zostanie odesłana pocztą na adres podany we wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin został uchwalony chwałą KLiP nr 5/2014 z dn. 10.04.2014r. 
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