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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
 

Dot. zdarzenia nr: 110/06 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Przewodniczący posiedzenia – Przewodniczący Komisji: dr inż. Edmund Klich 

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

Członek Komisji: mgr inż. Michał Cichoń 

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r., okoliczności zawartych w zgłoszeniu 

zdarzenia lotniczego spadochronu Mars 330, które wydarzyło się w dniu 27 maja 2006 r., 

w miejscowości Chrcynno, z uwagi na fakt nie nadesłania przez użytkownika – Aeroklub 

Warszawski, informacji świadczących o zakończeniu badania okoliczności tego zdarzenia, pomimo 

monitów wysyłanych przez Komisję w tej sprawie, działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 

2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania 

Wypadków Lotniczych: 

- uznała, że przyczyną incydentu było niewłaściwe przygotowanie spadochronu do skoku, 

polegające na nie przeprowadzeniu przez skoczka kontroli poprawności zamontowania 

uchwytu wyczepiającego taśmy nośne.  

oraz,  

- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest 

uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości 

wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania.  

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.  

Komentarz:  

Komisja przypomina, iż zgodnie z pkt. 7.1.2 oraz 9.15 Załącznika nr 4 SPADOCHRONY, 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia 

z zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków 

powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. 

z 2005 r., Nr 107, poz. 904), za ocenę gotowości do użycia spadochronów i wyposażenia, 
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w przypadku skoczka spadochronowego odpowiada skoczek osobiście, a potwierdzeniem 

obsługi spadochronu głównego (zakres omówiony w pkt. 9.13.1 ww. Załącznika) jest założenie 

przez skoczka spadochronowego kompletu spadochronowego w celu wykonania skoku – 

poświadczenie to nie wymaga kontroli ze strony organizatora skoków. 

Podpisy Komisji 

Przewodniczący posiedzenia  

Przewodniczący Komisji Edmund Klich: 
Podpis 

Sekretarz Komisji Agata Kaczyńska: Podpis 

Członek Komisji Michał Cichoń: Podpis 

Członek Komisji Jerzy Kędzierski: Podpis 

Członek Komisji Tomasz Kuchciński: Podpis 

Członek Komisji Jacek Rożyński: Podpis 
 


