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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 

 

Dot. zdarzenia nr: 332/14 

 

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. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2014 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 

spadochronu Magellan 190, które wydarzyło się w dniu 22 marca 2014 r., na lądowisku Rudniki 

k/Częstochowy, działając w oparciu o art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz 

zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 

35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu 

o zdarzeniu i dodatkowych przesłanych informacjach za wystarczające i podjęła decyzję 

o zakończeniu badania ustalając: 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Skoczek wykonywał 1830 skok spadochronowy w życiu. Od samolotu oddzielił się na 

wysokości około 3500 m. Spadochron otworzył na wysokości około 1500 m. Po sprawdzeniu, że 

spadochron otworzył się prawidłowo, wykonał kilka zakrętów. Na wysokości około 1000 m 

poczuł się „słabo”, więc zaprzestał wykonywania gwałtownych manewrów. Na wysokości około 

300 m ustawił spadochron do lądowania pod wiatr. Chwilę później skoczek utracił świadomość. 

Przyziemił bez wyrównania lotu spadochronu. Skoczkowi udzielono pierwszej pomocy 

i wezwano karetkę pogotowia. Przeprowadzone w szpitalu badania nie wykazały, żeby skoczek 

doznał innych obrażeń poza stłuczeniami. 

Przyczyna incydentu: 

Utrata świadomości z nieustalonych przyczyn podczas lotu na spadochronie. 

Komisja postanowiła umieścić następujący komentarz:  

Niezależnie od tego, czy dany skoczek zobowiązany jest poddawać się badaniom lotniczo-

lekarskim, czy też nie, w przypadku: 

 zaobserwowania u siebie jakiegokolwiek obniżenia sprawności psychofizycznej, 

 przyjmowania leków lub poddawania się leczeniu medycznemu lub chirurgicznemu, itp., 

które może ujemnie wpływać na sprawność psychofizyczną, 
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powinien wstrzymać się od wykonywania skoków, a przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

zasięgnąć porady w zakresie medycyny lotniczej. 

Komisja nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.  

 

Nadzorujący badanie: 

 

mgr Tomasz Kuchciński   podpis na oryginale 

 


