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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 Delta) i paralotni (SafePro Para).  

2. Karta IPPI wymagana jest na większości zawodów międzynarodowych, a także do lotów 
rekreacyjnych poza granicami naszego kraju. 

3. Karta IPPI jest ważna tylko ze Świadectwem Kwalifikacji wydanym przez ULC lub innym 
dokumentem potwierdzającym wyszkolenie wydanym przez stosowne instytucje na 
terenie Unii Europejskiej. 

4. Wymagania dotyczące kryteriów przyznania określonego stopnia ParaPro lub SafePro 
zostały opisane w Międzynarodowych Standardach Treningu i Bezpieczeństwa 
(Recommended Safety Proficiency Standards for Paragliding, 2021 Edition) wydanych przez 
Międzynarodową Komisję Lotniową i Paralotniową FAI (CIVL). 

5. Spełnienie wymagań na poszczególne stopnie karty IPPI musi być potwierdzone pisemnie 
przez instruktora prowadzącego danego ucznia/pilota. 

6. Aeroklub Polski wydaje karty IPPI na poszczególne stopnie wyszkolenia zgodnie  
z wymaganiami ustalonymi przez CIVL.  

7. Aby otrzymać kartę IPPI SafePro Para na poszczególne stopnie należy spełnić następujące 
wymagania: 

1. SafePro Para 1 – Loty ślizgowe niskie (Ground skimming) 

i. Minimum 2 dni szkolenia pod opieką instruktora). 

2. SafePro Para 2 – Loty ślizgowe wysokie (Altitude gliding) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 1 (Ground skimming), oraz:  

ii. Minimum 4 dni szkolenia pod opieką instruktora i minimum 10 lotów. 

3. SafePro Para 3 – Pilotaż aktywny (Active flying) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 2 (Altitude gliding), oraz:  

ii. Rekomendowane zaliczenie podstawowego kursu kursu SIV. 

iii. Rekomendowane szkolenie otwierania systemu ratunkowego RSH 

iv. Minimum 3 loty z wykonaniem następujących ćwiczeń: kontrola pochylenia i 
przechylenia, zakładanie dużych klap, zakładanie klapy asymetrycznej 

4. SafePro Para 4 - Szybowanie (Soaring) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 3 (Active flying), oraz:  
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ii. Rekomendowane zaliczenie kursu SIV. 

iii. Całkowity nalot minimum 15 godzin w warunkach termicznych.  

iv. Minimum 25 lotów z 3 różnych startowisk.  

5. SafePro Para 5 - Samodzielny Pilot (Senior Pilot) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 4 (Soaring), oraz:  

ii. Rekomendowane zaliczenie kursu SIV. 

iii. Całkowity nalot minimum 50 godzin lub minimum 100 lotów z 5 różnych startowisk 
w zróżnicowanych warunkach termicznych. 

6. SafePro Para 5B - Pilot przelotowy (Cross Country) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 5 (Senior Pilot), oraz:  

ii. Doświadczenie z kategoriami klas EN 

iii. Minimum 5 lotów Cross Country (loty zboczowe w tym wypadku nie będą 
akceptowane). Lot Cross-Country jest rozumiany, jako przelot o minimalnym 
dystansie 20 km i wykręceniu minimum 2 kominów termicznych z całkowitym 
sumarycznym przewyższeniem (total altitude gain) co najmniej 1000m. 

7. SafePro Para 5C - Zawodnik (Racing) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 5 (Senior Pilot), oraz:  

ii. Doświadczenie ze wszystkimi kategoriami klas EN, w tym z 2-rzędowcami 

iii. Osiągnięcie co najmniej 3 razy mety w zawodach kat. II FAI (krajowych lub 
międzynarodowych) 

8. SafePro Para 5D - Pilot akrobacyjny (Aerobatics) 

i. Ukończony kurs SIV, 

ii. Doświadczenie z kategoriami klas EN  

iii. Minimum 20 lotów z wykonaniem figur (manewrów) akrobacyjnych na paralotni 
wyczynowej (potwierdzonych zapisem wideo) 

iv. Kilka lotów (minimum 5) wykonanych pod presją (loty pokazowe, zawody, ewolucje 
nad ziemią) w celu zademonstrowania doświadczenia i samokontroli. 

9. SafePro Para 6 – Niekomercyjny Pilot Tandemu (Non-commercial Tandem Pilot) 

i. Spełnione wymagania na poziom SafePro Para 5 (Senior Pilot), oraz:  

ii. Rekomendowane zaliczenie kursu SIV. 

iii. Minimum 100 lotów z 10 różnych startowisk w zróżnicowanych warunkach 
termicznych. 

iv. Co najmniej 1 lot w tandemie pod opieką instruktora. 

8. W celu otrzymania karty IPPI należy przesłać do Biura Aeroklubu Polskiego następujące 
dokumenty: 
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a) wypełniony wniosek o wydanie karty IPPI wraz z oświadczeniem RODO, potwierdzony 
przez instruktora 

b) kopię Świadectwa Kwalifikacji,  

c) kopię dotychczasowej karty IPPI – w przypadku wymiany z powodu ubiegania się  
o kartę wyższego poziomu wyszkolenia.  

d) dowód wpłaty 200 zł na rachunek bankowy BNP Paribas Nr 92 2030 0045 1110 0000 
0253 5290 z tytułem wpłaty „Karta IPPI - nazwisko i imię osoby ubiegającej się o 
przyznanie” 

9. Dane adresowe i telefoniczne Biura Aeroklubu Polskiego znajdują się na stronie 
internetowej: https://www.aeroklub-polski.pl/kontakt 

Korespondencję w sprawie kart IPPI przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy 
kierować na adres: : licencje@aeroklubpolski.pl 

10. Karta IPPI zostanie odesłana pocztą na adres podany we wniosku. 

11. Regulamin został opracowany i przyjęty przez Komisje Lotniowo-Paralotniową AP  
– uchwała nr 02/2022 z dnia 2 marca 2022r. 

12. Regulamin został zaakceptowany i wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Sekretarza 
Generalnego AP z dnia 30.03.2022r.  

----- 

  

https://www.aeroklub-polski.pl/kontakt
mailto:licencje@aeroklubpolski.pl
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WNIOSEK O WYDANIE KARTY IPPI 
 

CZĘŚĆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

NAZWISKO i IMIĘ        

OBYWATELSTWO       

DATA URODZENIA       

ADRES: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ       

ULICA, NR        

TELEFON       

ADRES E-MAIL       

NR ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI       

LOTNIE: nalot ogólny: …….… godz. w tym: …………  termika, …….. żagiel oraz  ………….  przelotów powyżej 20 km 

PARALOTNIE: nalot ogólny: …….… godz.., w tym: ……….… termika, ……… żagiel oraz ………… przelotów powyżej 20 km 

 

CZĘŚĆ 2 WNIOSKOWANY STOPIEŃ KARTY IPPI 

NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH DOKUMENTÓW PROSZĘ O PRZYZNANIE MIĘDZYNARODOWEJ KARY IPPI   

W NIŻEJ PODANYM ZAKRESIE SafePro  – stopnia ……………… 

……………………………………….………… …………………………… ………………………………………………………………………………………… 
miejsce data czytelny własnoręczny podpis wnioskodawcy 

 
 

CZĘŚĆ 3 POTWIERDZENIE INSTRUKTORA PARALOTNIOWEGO 

NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE PILOT ………………………… ……….………………………. SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA 

KONIECZNE DO WYDANIA KARTY IPPI SafePro  – stopnia ……………… 

 
 
  

 
 

………………………………………………………… 
numer Świadectwa Kwalifikacji 

Instruktora 

 
 

…………………………………. 
data ważności uprawnienia 

INS 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
czytelny własnoręczny podpis Instruktora 

 
 

………………………………………………………… 
miejsce 

 
 

…………………………………. 
data 

 
 

………………………………………………………… 
data 
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CZĘŚĆ 4  ZGODY PRAWNYCH OPIEKUNÓW WNIOSKODAWCY NA PRZYZNANIE KARTY IPPI 1) 

Ja niżej podpisany(a), prawny opiekun   ……………………..………………………………………..……………….. 
        (nazwisko i imię wnioskodawcy) 

wyrażam zgodę na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie Karty IPPI na jego działalność lotniczą  
i uczestnictwo w współzawodnictwie sportowym.  

Oświadczam, jednocześnie, że dane osobowe i informacje złożone przez wnioskodawcę są zgodne  
z prawdą i stanem faktycznym. 

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….….. 
miejsce, data własnoręczny, czytelny podpis prawnego opiekuna wnioskodawcy  

 

CZĘŚĆ 5  ZGODY I OŚWIADCZENIA 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych  

w niniejszym wniosku o przyznanie KARTY IPPI  na potrzeby procesów prowadzenia ewidencji i działalności 

statutowej AP i FAI w części dotyczącej współzawodnictwa sportowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - (DU 2018. poz. 1000, ze zm.). 

 Oświadczam, że posiadam wymagany przepisami nalot i kwalifikacje, aby otrzymać kartę IPPI stopnia ………… 
(wpisać poziom 3-6) 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wydawania karty IPPI.  

 Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.233 § 1 

KK). 

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….….. 
miejsce, data własnoręczny, czytelny podpis wnioskodawcy  

 

CZĘŚĆ 6 ZGODY I OŚWIADCZENIA – PRAWNY  OPIEKUN WNIOSKODAWCY 1) 

Ja niżej podpisany(a), prawny opiekun   ………………………………………………………..……………….. 
        (nazwisko i imię wnioskodawcy) 

po zapoznaniu się wraz z wnioskodawcą z treścią zgód i oświadczeń zamieszczonych w CZĘŚCI 4 niniejszego 
wniosku oraz po ich podpisaniu w mojej obecności przez wnioskodawcę, oświadczam  
że w pełni akceptuję zawarte w tekście zgody i oświadczenia oraz będę ich przestrzegał i dołożę 
niezbędnych starań aby były one przestrzegane przez  wnioskodawcę podczas jego działalności  
lotniczej i we współzawodnictwie sportowym. 

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….….. 
miejsce, data własnoręczny, czytelny podpis prawnego opiekuna wnioskodawcy  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA I PRZESŁANIA WNIOSKU 

1) Wniosek wypełnić wyraźnym pismem DRUKOWANYM, po wydrukowaniu podpisać w odpowiednich miejscach 
przez wnioskodawcę i prawnych opiekunów. 

2) Do wniosku dołączyć: 
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-  kopią świadectwa kwalifikacji 
-  kopią Książki Lotów z potwierdzonym przez instruktora nalotem lub elektroniczną książkę lotów z portali 

przelotowych (XC Portal, XCC, XC Contest itp.) 

-   kopię potwierdzenie wpłaty na konto Nr 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290 

-  oświadczenie dot. ochrony danych osobowych - załącznik do wniosku. 

3) Wnioski poprawnie wypełnione i czytelnie podpisane wraz z załącznikami prosimy przekazać do Biura Aeroklubu 
Polskiego jednym poniższych sposobów: 

-  zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną tylko na adres: licencje@aeroklubpolski.pl 

- drogą pocztową lub kurierem na adres biura AP. 

 

 Prosimy wybrać tylko jedną formę przekazania wniosku i załączników. 

  

mailto:licencje@aeroklubpolski.pl
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Załącznik do wniosku o wydanie Międzynarodowej Karty IPPI 
 

 
OŚWIADCZENIE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 
pkt a) oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Aeroklub Polski – Polski Związek Sportu Lotniczego z siedzibą 
w Warszawie, kod pocztowy 02-148, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, tel. +48 22 5567350, 
e-mail biuro@aeroklubpolski.pl  

2. Aeroklub Polski przetwarza moje dane w celu realizacji swoich zadań statutowych jako Polskiego  
Związku Sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym. 

3. Aeroklub Polski nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich.  

4. Moje dane osobowe będą przechowywane w Aeroklubie Polskim przez okres niezbędny do wydania 
karty IPPI oraz prowadzenia rejestru wydanych kart.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od 
administratora: 

a) dostępu do moich danych osobowych, 

b) sprostowania moich danych osobowych, 

c) usunięcia moich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie. 

6. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.  

8. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

………………………………… ………………………………………………………………….…… 
data czytelny własnoręczny podpis wnioskodawcy 

 ………………………………………………………………….…… 
 czytelny własnoręczny podpis prawnego opiekuna 1) 

 
 

mailto:biuro@aeroklubpolski.pl

