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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 162/09 

UCHWAŁA 
 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Przewodniczący Komisji: dr Edmund Klich 
Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek  

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski 
Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski 
Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 

spadochronu BlackHawk 265, które wydarzyło się w dniu 28 marca 2009 r., w miejscowości 

Chrcynno k/Nasielska, 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 

informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu 

badania ustalając, iż: 

Przyczyną incydentu było: 

Prawdopodobny błąd w układaniu czaszy głównej, polegający zamontowaniu do uprzęży 

prawej taśmy nośnej obróconej o 3600 oraz na niestarannym sprawdzeniu linek nośnych  

i sterowniczych. Spowodowało to konieczność wypięcia przez ucznia-skoczka czaszy 

głównej i otworzenia czaszy zapasowej. 

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

Osobom układającym czasze główne zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej 

uwagi podczas podczepiania taśm nośnych oraz rozplątywania linek nośnych  

i sterowniczych. 

Ponadto określa dodatkowo następujące zalecenia profilaktyczne:  

Układanie spadochronów, co do zasady należy przeprowadzać w jednym ciągu, bez przerw  

i odchodzenia od układanego spadochronu. Jeśli podczas układania spadochronu nastąpi jednak 

przerwanie wykonywania czynności lub rozproszenie uwagi, to układanie należy wznowić od 

ustalonego etapu, na którym wykonywania była ostatnia kontrola na przykład: przebiegu linek, 

wplatania w pierścienie gumowe, czy zapinania pokrowca. 
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Podpisy Komisji 

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich Podpis nieczytelny 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek Podpis nieczytelny 

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Jaworski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Rożyński Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski Podpis nieczytelny 

 

 


