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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 693/12 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak 

Członek Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak 

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych 

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek 

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 

spadochronu tandem Firebird 360, które wydarzyło się w dniu 30 czerwca 2012 r., w miejscowości 

Grądy – lądowisko EPGY, 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: 

Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości 3000 m. Do momentu końcowego podejścia 

do lądowania skok przebiegał prawidłowo. Po przygotowaniu do lądowania pasażer prawidłowo 

uniósł nogi do góry, po czym na wysokości około 1 m opuścił je i jako pierwszy zetknął je 

z ziemią, zakłócając tym samym przebieg przyziemienia. W trakcie przyziemienia nastąpił obrót 

w lewo i pasażer przygniótł lewą nogę skoczka. Przeprowadzone badanie lekarskie wykazało 

złamanie kości w stawie skokowym lewej nogi skoczka. 

Przyczyną wypadku było: 

Niezachowanie przez pasażera nakazanej procedury podczas lądowania. 

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

Przeprowadzono odprawę ze skoczkami wykonującymi skoki na spadochronach tandem. 

Omówiono zaistniały wypadek i zwrócono uwagę na to, aby podczas przeprowadzania szkolenia 

pasażerów, byli oni instruowani o tym, żeby podczas lądowania utrzymywać nogi w górze aż do 

całkowitego zatrzymania się zespołu tandemowego po przyziemieniu. 
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Podpisy Komisji 

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Andrzej Pussak podpis na oryginale 

Członek Komisji: Dariusz Frątczak podpis na oryginale 

Członek Komisji: Bogdan Fydrych podpis na oryginale 

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński podpis na oryginale 

Członek Komisji: Edward Łojek podpis na oryginale 

Członek Komisji: Tomasz Makowski podpis na oryginale 

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski podpis na oryginale 

 


