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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 637/15 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 2 maja 2015 r. 

Miejsce zdarzenia: Olsztyn 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Spadochron Safire 139 

Znaki rozpoznawcze SP: Nie dotyczy 

Dowódca SP: Uczeń-skoczek spadochronowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

- - - 1 

Nadzorujący badanie: Agata Kaczyńska 

Podmiot badający: Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Zalecenia: Nie formułowano 

Data zakończenia badania: 22 czerwca 2015 r. 
 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczestnik: skoczek spadochronowy, liczba skoków: 1142 

Spadochron główny: Safire 139 (Icarus) 

Przebieg zdarzenia: Skoczek wykonywał skok z 3000 m jako kamerzysta zespołu tandemowego. 

Na wysokości 1600 m oddalił się od tandemu, po czym na wysokości 1200 m zainicjował otwarcie 

spadochronu głównego. W trakcie wypełniania czaszy spadochronu skoczek zauważył skręcenie 

linek nośnych w połowie ich długości [„twist”]. Podjęte próby rozkręcenia nie przyniosły 

oczekiwanego efektu, a spadochron przeszedł do nurkowania w pogłębiających się obrotach. 

Na wysokości 900 m skoczek przystąpił do procedury awaryjnej wypiął czaszę główną i otworzył 

spadochron zapasowy. Skoczek wylądował w strefie wyznaczonej do lądowania.  

Analizę zdarzenia przeprowadzono w oparciu o materiał filmowy. Ustalono, że podczas procesu 

otwarcia na linkach wystąpił węzeł zaciskowy a w konsekwencji w skutek zaburzenia procesu 
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otwarcia doszło do ich skręcenia. Uznano, że zdarzenie było wynikiem popełnienia błędu podczas 

układania spadochronu do skoku.  

Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego był błąd popełniony w trakcie 

sprawdzania linek przed ułożeniem czaszy lub obrócenie paczki w trakcie wkładania jej do 

pokrowca.  

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający: 

Omówiono przebieg zdarzenia przy wykorzystaniu materiału filmowego oraz przypomniano 

układaczom kolejność procedury sprawdzania spadochronu w trakcie jego układania.  

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Komisji: 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.  

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Agata Kaczyńska podpis na oryginale 

 


