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Dot. incydentu nr: 2078/14 
 

UCHWAŁA 
 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 
 

Po rozpatrzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r., przedstawionych przez użytkownika informacji 

o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Cayenne 150, które wydarzyło się 

23 listopada 2014 r., w Rudnikach – lądowisko EPRU, 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: 

Skoczek (432 skoki) wykonywał tego dnia pierwszy skok. Z samolotu PZL 101 Gawron wyskoczył 

z wysokości około 1500 m. Od oddzielenia się od samolotu, do momentu wyrzucenia pilocika 

spadochronu głównego na wysokości około 1200 m, skok przebiegał bez zakłóceń. Przez 2 – 3 s po 

wyrzuceniu pilocika, skoczek nie poczuł otwarcia spadochronu. Chwycił za taśmy nośne, jednak 

mimo szarpnięcia nimi, nie wyczuł oporu. Kątem oka zauważył, że proces otwarcia został 

zablokowany i czasza nie wyszła z osłony. Wykonał procedurę awaryjną – wyczepił czaszę główną 

i otworzył czaszę zapasową spadochronu. Czasza zapasowa była w pełni napełniona na wysokości 

około 900 m. Po wylądowaniu na terenie lotniska odnalazł czaszę główną nadal umieszczoną 

w osłonie. Proces otwarcia został zablokowany na etapie wyplatania się linek czaszy z gumek. 

Jedna linka, z jednego z pierwszych wplotów, zacisnęła się podczas otwarcia na sąsiednim wplocie 

linek przy samej gumce, tworząc węzeł blokujący dalszy proces otwarcia czaszy głównej. 

Prawdopodobnie powodem takiego przebiegu otwarcia były zbyt długie wploty linek. Spadochron 

do skoku skoczek składał osobiście w dniu zdarzenia. 

Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

Błąd popełniony w czasie układania spadochronu do skoku. 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Podpis nadzorującego badanie 

podpis na oryginale 
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 Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35 


