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Zasady lotnicze dla pilotów gościnnych
Regulacje lotnicze dla pilotów gościnnych na podstawie opublikowanych w NfL 1-415-15
„Podstawowych wymagań do uznawania licencji lotniczych, nie wydanych na podstawie (niemieckich)
przepisów dot. Personelu Lotniczego (LuftPersV)”.
1. Niemiecki Związek Lotniowy e.V. (DHV) jako pełnomocnik Ministerstwa Transportu i Infrastruktury
Cyfrowej na podstawie §31c LuftVG, ogłasza nieformalnie i na czas nieokreślony „Ogólne zasady
uznania lotniowych i paralotniowych licencji lotniczych nie wydanych na podstawie przepisów dot.
Personelu Lotniczego (LuftPersV)”.
2. Uznanie to obejmuje ważne licencje lotnicze pilotów na stałe zamieszkujących za granicą
(Niemiec) oraz posiadających wydaną przez jedną z międzynarodowych organizacji FAI kartę IPPI
4 lub IPPI 5. Posiadacze karty IPPI 4 nie są uprawnieni do latania przelotowego XC. Uznanie
ogranicza się do wymienionych w zagranicznej licencji rodzajów startów, o ile dopuszczalne są
one w Niemczech.
3. Uznanie uprawnia zagranicznych pilotów do startów i lądowań na terytorium Niemiec paralotniami
oraz lotniami dopuszczonymi do lotów w kraju zamieszkania pilota, to samo dotyczy systemu
ratunkowego oraz kasku. Uznanie zakłada, że pilot posiada ubezpieczenie OC wobec osób
trzecich zgodne z §§ 37 oraz 43 LuftVG oraz, że pilot zapoznał się i zobowiązuje do
przestrzegania obowiązujących w Niemczech zasad lotniczych oraz regulaminu lotniczego DHV
(FBO). Uznanie ogranicza się do niezarobkowej i niezawodowej działalności lotniczej pilotów
paralotni oraz lotni.
4. Nie są uznawane zagraniczne licencje, których właściciele posiadają stałe miejsce zamieszkania
na terenie Niemiec jak również zagraniczne uprawnienia do praktycznych szkoleń w lotach
pasażerskich (uprawnienia instruktorskie).
5. Posiadacze zagranicznych licencji lotniczych i uprawnień paralotniowych oraz lotniowych, których
nie obejmuje niniejsza regulacja mają możliwość wystąpić do DHV e. V. o indywidualne uznanie
uprawnień.
6. Porozumienia w sprawie uznawania licencji paralotniowych oraz lotniowych pomiędzy Republiką
Austrii, Szwajcarią oraz Niemcami pozostają bez zmian.
Niniejsza regulacja wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku
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