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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 545/12 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie: 

Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek  

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

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: mgr inż. Piotr Lipiec 

Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek 

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 

spadochronu PD 300, które wydarzyło się w dniu 3 czerwca 2012 r., w miejscowości Radawiec, 

lotnisko EPLR, 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: 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczeń-skoczek wykonywał 30 skok w życiu. Od samolotu oddzielił się na wysokości 3000 m. 

W czasie wolnego spadania zaczął wykonywać niekontrolowane obroty. Do stabilnego spadania 

powrócił na wysokości około 500 m, po czym zainicjował otwarcie czaszy głównej. W końcowej 

fazie napełniania się czaszy głównej zadziałał automat spadochronowy, który zainicjował otwarcie 

komory czaszy zapasowej. Z komory czaszy zapasowej uwolniony został jedynie pilocik, który 

został złapany przez ucznia-skoczka. Lądowanie obyło się na lotnisku bez dalszych następstw. 

Przyczyną incydentu była: 

Utrata kontroli czasu i wysokości w czasie wolnego spadania. 

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

Omówienie incydentu z uczniami-skoczkami i mniej doświadczonymi skoczkami. Powtórzenie 

szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania w takich samych i podobnych 

okolicznościach, w jakich zaistniał incydent. 
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Podpisy Komisji 

Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek podpis na oryginale 

Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska 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: Piotr Lipiec podpis na oryginale 

Członek Komisji: Edward Łojek podpis na oryginale 

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski podpis na oryginale 

 


