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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 

BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 251/12 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak 

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń 

Członek Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak 

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

W dniu 24 maja 2012 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez 

prywatnego użytkownika, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego spadochronu 

Mars 282, które wydarzyło się w dniu 5 kwietnia 2012 r., w miejscowości Leszno – lotnisko EPLS.  

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Krótko po oddzieleniu się od samolotu PZL 104, skoczek spadochronowy zapoczątkował proces 

otwarcia spadochronu głównego w niestabilnej pozycji swobodnego spadania. W wyniku otwarcia 

czaszy głównej w obrocie, nastąpiło owinięcie skoczka przez taśmę łączącą pilocika, co 

uniemożliwiło otwarcie komory pokrowca czaszy głównej. Skoczek spadał z zaczepionym o siebie 

pilocikiem, a zawleczka nie wysunęła się. Skoczek wyczepił czaszę główną w obawie przed 

późniejszym zwolnieniem zawleczki komory czaszy głównej i otworzył czaszę zapasową. 

Lądowanie odbyło się bezpiecznie na użytkowej części lotniska. 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, 

poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej 

wymienionego podmiotu i uznała, iż:  

Przyczyną incydentu lotniczego było: 

Otwarcie czaszy głównej w niestabilnej pozycji swobodnego spadania, w obrocie.  

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

Zwrócenie szczególnej uwagi na stabilną sylwetkę swobodnego spadania w momencie 

otwierania spadochronu głównego. 
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Podpisy Komisji 

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Andrzej Pussak podpis na oryginale 

Członek Komisji: Michał Cichoń podpis na oryginale 

Członek Komisji: Dariusz Frątczak podpis na oryginale 

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski podpis na oryginale 

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński podpis na oryginale 

Członek Komisji: Jacek Rożyński podpis na oryginale 

 


