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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 1545/15 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 25 lipca 2015 r. 

Miejsce zdarzenia: Gliwice 

Rodzaj, typ statku powietrznego: spadochron Voyager 260 

Znak rozpoznawczy SP: nie dotyczy 

Użytkownik / Operator SP: Aeroklub Gliwicki 

Dowódca SP: uczeń-skoczek spadochronowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

   1 

Nadzorujący badanie: Tomasz Kuchciński 

Podmiot badający: organizator szkolenia 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania: 08.09.2015 r. 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczeń-skoczek wykonywał 50 skok w życiu, a czwarty w 2015 r. Zadaniem skoku z wysokości 

1200 m było doskonalenie nabytych umiejętności, czyli płaskiego, stabilnego spadania przez 10 s. 

Po oddzieleniu się od samolotu spadał w stabilnej, płaskiej sylwetce. Po około 10 s od oddzielenia 

się od samolotu, uczeń sięgnął po uchwyt pilocika, lecz go nie odnalazł. Przy ponownej próbie 

odnalazł uchwyt i wyrzucił pilocik. W czasie szukania uchwytu i wyrzucenia pilocika stracił 

stabilną sylwetkę tak, że pilocik zaplątał się o ciało skoczka i nie wyciągnął zawleczki zamykającej 

komorę czaszy głównej spadochronu. Uczeń próbował powrócić do stabilnego spadania, aż do 

wysokości zadziałania automatu (typ Vigil ustawiony w trybie „Student”), który zainicjował 
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otwarcie spadochronu zapasowego. Wylądował na terenie przylegającym do lotniska, nie doznając 

obrażeń. 

Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

1. Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas otwierania spadochronu; 

2. Brak kontroli wysokości swobodnego spadania; 

3. Niepodjęcie procedury awaryjnej po utracie stabilnego spadania i zaplątaniu się pilocika 

czaszy głównej; 

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający: 

Przeprowadzono odprawę, na której omówiono zaistniałe zdarzenie. Przypomniano o zasadzie 

dwukrotnej próby znalezienia uchwytu i wyrzucenia pilocika, a w przypadku niepowodzenia, 

natychmiastowego otwierania spadochronu zapasowego. Wyznaczone zadanie skoku powinno być 

realizowane  z bezwzględnym przestrzeganiem wyuczonych zasad postępowania w sytuacjach 

awaryjnych. 

Przed wykonaniem kolejnych skoków, uczeń-skoczek odbędzie dodatkowe ćwiczenia naziemne 

z wykorzystaniem podwieszonej uprzęży i wózka.  

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Tomasz Kuchciński podpis na oryginale 

 


