
Wzór nr 6 

RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM 

(Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od  
dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax -  (22)520 73 54) 

W – OKREŚLENIE ZDARZENIA 
 

INFORMACJA O ZDARZENIU 

Nr akt sprawy 

 

          9 8 2 / 1 7 
 

 
MIEJSCE ZDARZENIA 

Państwo / rejon zdarzenia  

Polska 

Miejscowość, X – w pobliżu / współrzędne geograficzne (w stopniach i minutach) 
 

Przasnysz, w pobliżu ul.Żwirki i Wigury, 

N53
o
00’54.90”/E020

o
54’41.91”, ~113 m AMSL. 

                                                                 
CZAS ZDARZENIA 

Data zdarzenia 
 

2 0 1 7   0 5   2 6 
Rok                        Miesiąc              Dzień  

Czas lokalny zdarzenia 
 

1 5   0 0 
              Godz.                 Min. 

 
STATEK POWIETRZNY 

Producent SP 

Uprząż/pokrowiec prod. Basic Air Concept, czasza główna HOP 330 prod. Jojowings, 

spadochron zapasowy 402 Twin Tandem prod. Paratec Fallschirmbau Technik Service Vertrieb 

GmbH, automat AAD Cypress 2 wersja Tandem prod. Airtec GmbH & Co. KG Safety Systems 

Typ SP 

Spadochron tandemowy Advance Tandem 

Znaki rejestracyjne SP 
 

- - -            
 

Państwo rejestracji SP 
 

Polska 
 

Nazwa użytkownika SP 
 

Szkoła Spadochronowa „Skoczek” 

 

II – PRZEBIEG LOTU 
 
LOTNICTWO KOMUNIKACYJNE 

Rodzaj lotu 
1.   pasażerski                             2.   cargo                                 3.   pasaż./cargo 

4.   przebazowanie                          5.   szkolny / kontrolny            6.   inny 

7.   nieznany 

 
 

S   lot regularny                               N   lot nieregularny                  Z   nieznany 

 

D   lot krajowy                                   I   lot międzynarodowy           Z   nieznany 
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LOTNICTWO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

Rodzaj lotu 

 

Szkolny lub treningowy 

10.  z instruktorem                      11.  samodzielny                   12.  kontrolny 

1Y.  inny 

 

Niehandlowy 

20.  w celach własnych               21.  służbowy                        22.  rządowy 

23.  specjalny                              24.  nad otwartym morzem   2Y.  inny 

2Z.  nieznany 

 

Handlowy 

30.  lot agro                                 31.  lot gaśniczy                    32.  lot obserwacyjny 

33.  lot reklamowy                       34.  z ładunkiem podwiesz. I 35.  lot sanitarny 

36.  transport drewna                  37.  nad otwartym morzem    3Y  inny 

 

Loty różne 

40.  lot badawczy                        41.  nielegalny                       42.  przebazowanie 

43.  lot poszukiwawczy               44.  pokazowy / sportowy      45.  akwizyc./ pokaz. 

4Y.  inny                                      4Z.  nieznany 

Rodzaj użytkownika 

 

1.   aeroklub / szkoła lotn.            2.  spółka                               3.  przeds. państw. 

4.   użytk. prywatny                      5.  sprzedaż / wynajem         Y.  inny 

Z.   nieznany             

 

TRASA LOTU 

Ostatni punkt odlotu 
 

P R Z A S N Y S Z - S I E R A K O W O   E P P Z  

                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

Czy:       S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Planowany punkt docelowy 
 

P R Z A S N Y S Z - S I E R A K O W O  E P P Z  

                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

      Czy:        S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Długotrwałość lotu /godz. min./ 

0 

-                     

0  0 1 

DO DNIA RAPORTU WSTĘPNEGO NIE USTALONO   zdarzenie zaistniało na ziemi               

 

III – OBRAŻENIA CIAŁA 

 
Załoga                      Śmiertelne            Poważne               Nieznaczne            Nie było                Nieznane 

 

0 1                         
 

Pasażerowie 

 0 1                     
 

Osoby postronne 

             
Uwaga: Dane wiadome w dniu pisania raportu  
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IV – USZKODZENIA 

 
Uszkodzenia statku powietrznego 

   zniszczony       S   poważnie uszkodzony       M   nieznacznie uszkodzony     N   nie było       Z   nie ustalono 

 

V – INFORMACJA METEOROLOGICZNA 
 

Ogólna sytuacja meteorologiczna 

1  VMC                                                2  IMC                                           Z  nie ustalono 

Warunki oświetlenia 

1  świt                                                 2  oświetlenie dzienne                   3  zmierzch 

4  noc księżycowa                              5  noc ciemna                                Z  nie ustalono 

 
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYDARZEŃ 

KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ: 
 

 Opuszczenie samolotu na wysokości 
ok.3500 m AGL, 

 Wyrzucenie spadochronika hamującego 
(drogue) przez pilota tandemu, 

 Ustabilizowanie pozycji zespołu (tandemu) 
i prędkości opadania, 

 Swobodne opadanie do wysokości 
ok.1700 m AGL, 

 Zainicjowanie przez pilota tandemu 
otwarcia czaszy głównej, kolejno 
obydwoma uchwytami – bezskuteczne, 

 Zainicjowanie przez pilota tandemu 
otwarcia czaszy zapasowej, 

 Wyjście sprężynowego spadochronika-
pilocika czaszy zapasowej, 

 Wplątanie spadochronika-pilocika czaszy 
zapasowej w taśmę spadochronika 
hamującego (drogue), uniemożliwiające 
uwolnienie czaszy zapasowej, 

 Zadziałanie automatu Cypress na zadanej 
wysokości, 

 Zderzenie z ziemią, śmierć pilota i 
pasażera tandemu. 

 

ETAP LOTU: 
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CZĘŚĆ OPISOWA:  

Dnia 26 maja 2017 r. ok. godz.14:35 LMT z lądowiska Przasnysz-Sierakowo [EPPZ] 
wystartował samolot Cessna 206T zn.rozp. SP-ASH, na którego pokładzie poza pilotem 
znajdowało się 6 osób, tworzących trzy spadochronowe zespoły tandemowe (pilot tandemu 
+ pasażer). Ok. godz. 15:00 LMT po osiągnięciu wysokości ok. 3500 m AGL spadochronowe 
zespoły tandemowe kolejno opuściły pokład samolotu. Dwa pierwsze zespoły wylądowały 
bez problemów na lotnisku, opadanie trzeciego zespołu bez otwartego spadochronu zostało 
zauważone przez świadków. Zespół ten zderzył się z ziemią w odległości ok.1250 m od 
miejsca startu. Pilot i pasażer tandemu ponieśli śmierć na miejscu. 
Stwierdzono, że: 

 pilot tandemu po oddzieleniu od samolotu wyrzucił spadochronik hamujący (drogue), 
stabilizujący pozycję i prędkość opadania zespołu tandemowego; 

 pilot tandemu na wysokości ok.1700 m AGL zainicjował otwarcie czaszy głównej (była to 
wysokość, na której to zazwyczaj czyniono), używając kolejno obu przeznaczonych do 
tego uchwytów, jednak otwarcie czaszy głównej nie nastąpiło; 

 pilot tandemu zainicjował otwarcie czaszy zapasowej bez odrzucenia spadochronika 
hamującego (drogue) wraz z jego taśmą oraz bez wypięcia czaszy głównej (co było 
uniemożliwione wskutek zablokowania otwarcia wyłogów pokrowca czaszy głównej); 

 automat Cypress zainicjował otwarcie czaszy zapasowej (cuter prawidłowo przeciął pętlę 
zamykającą). 

Ponadto stwierdzono, że: 

 pilot tandemu miał na prawej ręce wysokościomierz; 

 spadochronik sprężynowy czaszy zapasowej był wplątany w taśmę spadochronika 
hamującego (drogue) - został nią 4-krotnie owinięty; 

 zawleczka blokująca otwarcie wyłogów pokrowca czaszy głównej pozostała na swoim 
miejscu i była uszkodzona w sposób uniemożliwiający otwarcie wyłogów tego pokrowca; 

 uszkodzona zawleczka różniła się od zawleczki standardowo przewidzianej do 
stosowania przez Wytwórcę zestawu tandemowego; 

 wszystkie klamry łączące uprząż pilota tandemu z uprzężą pasażera były uszkodzone, a 
klamry biodrowe rozpięte; 

 uprząż pasażera prod. f-my United Parachutes Technologies LLC nie była uprzężą 
dedykowaną przez Wytwórcę do zestawu tandemowego Advance Tandem (jest ona 
przeznaczona do współpracy z zestawem tandemowym Sigma); 

 wyłogi pokrowca czaszy głównej były złożone odwrotnie, niż przewiduje to instrukcja 
spadochronu; 

 po założeniu zestawu spadochronowego przez pilota tandemu nie była wykonywana 
kontrola jego prawidłowości przez inną osobę. 

 
 
 
 

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Doraźnych zaleceń profilaktycznych nie wydano.  
 

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Nie proponuje się na tym etapie badania. 

 

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 26.06.2017 r. 

 

podpis i pieczęć na oryginale 

26.06.2017 

 


