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Dot. incydent nr: 1765/14 

 

UCHWAŁA 

 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 
 

Po rozpatrzeniu w dniu 15 października 2014 r., przedstawionych przez organizatora szkolenia 

informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Navigator 200, które 

wydarzyło się 28 września 2014 r., w Kazimierzu Biskupim – lądowisko EPKB, 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
1
, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała 

informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania. 

Informacje/raport o zdarzeniu 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczeń-skoczek wykonywała 19 skok w życiu. Oddzielenie od samolotu i swobodne spadanie 

przebiegło prawidłowo. Na wysokości około 1500 m otworzyła czaszę główną spadochronu. 

Czasza napełniła się prawidłowo, a uczeń przystąpiła do odhamowania linek sterowniczych. 

Pociągnęła za oba uchwyty, jednak końcówka jednego z uchwytów pozostała w oczku na lince 

sterowniczej. Spadochron zaczął wykonywać obroty, więc uczeń przystąpiła do procedury 

awaryjnej – wyczepiła czaszę główną. Spadochron zapasowy otworzył się prawidłowo. Uczeń-

skoczek prawidłowo wylądowała na lotnisku. 

Podczas oględzin spadochronu stwierdzono, że końcówka jednego uchwytu sterowniczego, który 

pozostał w oczku na lince sterowniczej, nie jest zablokowana. Wskazuje to, że uczeń-skoczek po 

prostu za słabo pociągnęła ten uchwyt. Stwierdzono również, że podczas wykonywania procedury 

awaryjnej, nie został pociągnięty uchwyt otwierania spadochronu zapasowego. Wskazuje to na fakt, 

że otwarcie spadochronu zapasowego zostało zainicjowane przez system Skyhook. Uczeń-skoczek 

powiedziała, że nie zdążyła wyciągnąć tego uchwytu po wyczepieniu czaszy głównej, ponieważ 

czasza zapasowa już się otworzyła. 

Przyczyna zdarzenia lotniczego: 

Nieprawidłowe odhamowanie linki sterowniczej czaszy głównej spadochronu. 
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Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora szkolenia: 

Zdarzenie omówiono z uczniem-skoczkiem i przeprowadzono dodatkowe szkolenie w zakresie 

wykonywania procedury awaryjnej. 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Podpis nadzorującego badanie 

podpis na oryginale 

 


