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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 651/14 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 21 maja 2014 r. 

Miejsce zdarzenia: Lotnisko B-Biała Aleksandrowice [EPBA] 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Spadochron Mars 330 

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: 15 stycznia 2016 r. 
 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Uczestnicy: Uczeń-skoczek, mężczyzna, wykonywał swój trzeci skok ze spadochronem.  

Spadochron: Mars 330  

Warunki atmosferyczne: bez wpływu na zdarzenie.  

Przebieg zdarzenia: Skok wykonywany był z pokładu samolotu Cessna 206 z wysokości 1000 m 

z samoczynnym otwarciem spadochronu (na linę). Skoczek nieprawidłowo oddzielił się z pokładu 

samolotu – złe wygięcie, pochylona głowa. Przyjęcie nieprawidłowej sylwetki skutkowało zmianą 

pozycji spadania ucznia (głową w dół), a w konsekwencji do zahaczenia prawej nogi przez linki 

spadochronu wyplatające się podczas procesu otwarcia. Po wypełnieniu się czaszy spadochronu 

uczeń wyzwolił nogę z linek. Stwierdził, że czasza główna nie była wypełniona prawidłowo – przez 

czaszę przerzucone były linki (zjawisko tzw. „kalafiora”), podjął działania awaryjne – wypiął 

czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Czasza spadochronu zapasowego otworzyła się na 
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wysokości około 800 m. Lądowanie odbyło się prawidłowo w odległości około 100 m od kwadratu 

spadochronowego. Nie stwierdzono uszkodzeń spadochronu. Uczeń nie doznał żadnych obrażeń.  

Przyczyna incydentu: Błąd techniki skoku polegający na nieprawidłowym oddzieleniu się od 

samolotu co doprowadziło do zaburzenia procesu otwarcia spadochronu głównego.  

Podjęte działania profilaktyczne: Zaistniałą sytuację omówiono ze skoczkami przypominając zasady 

techniki oddzielania się z pokładu statku powietrznego oraz postępowanie w sytuacjach 

awaryjnych.  

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa.   

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Agata Kaczyńska podpis na oryginale 

 


