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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [Raport] 

 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 1187/18 
Rodzaj zdarzenia: WYPADEK 

Data zdarzenia: 16 maja 2018 r. 

Miejsce zdarzenia: Szczecin Dąbie ( EPSD) 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Spadochron Mars 330 

Dowódca SP: Skoczek spadochronowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

- 1 - - 

Nadzorujący badanie: Andrzej Pussak 

Podmiot badający: Użytkownik 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Forma dokumentu zawierającego wyniki: Informacja o zdarzeniu (Raport)  

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania:      26 czerwca 2017 r. 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

 

W dniu 16 maja 2018 roku uczeń-skoczek spadochronowy wykonywała swój pierwszy skok ze 

spadochronem z wysokości 1000 m wg. zadania SL-1 (skok z natychmiastowym otwarciem 

spadochronu przez linę desantową). Uczeń-skoczek skakała jako druga z czterech skoczków tego 

najścia (wszystkie osoby lądowały w części użytkowej lotniska). Po poprawnym oddzieleniu się od 

samolotu i prawidłowym procesie otwarcia, uczeń przystąpiła do sterowania otwartym 

spadochronem. Wbrew logice oraz instrukcjom wydawanych przez instruktora drogą radiową robiła 

wszystko aby nie wylądować w części użytkowej lotniska. Uczeń-skoczek wylądowała na drzewach 

poza lotniskiem na wysokości około 8-10 metrów, które znajdowały się na terenie podmokłym 
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uniemożliwiając użycie ciężkiego sprzętu. Przy pomocy jednostek Państwowej Straży Pożarnej 

przystąpiono do zdjęcia z drzew skoczka rozmieszczając w tym celu poduszkę powietrzną. Jeden  

z biorących udział w akcji ratowniczej strażaków, który wszedł na drzewo w celu sprowadzenia 

skoczka na ziemię, spadł z wysokości około 10 m i został zabrany do szpitala. Kierujący na miejscu 

zdarzenia akcją podjął decyzje, że wisząca już dwie godziny spadochroniarka wypnie się z taśm 

nośnych spadochronu głównego i skoczy na wcześniej już rozłożony „skokochron”. Na komendę 

instruktora, uczeń-skoczek wyczepiła się z uprzęży i spadła na „skokochron” gdzie po 

zabezpieczeniu przez służby medyczne została przewieziona do szpitala. Wstępna diagnostyka   

w szpitalu wykazała u skoczka urazy neurologiczne oraz pęknięcie kompresyjne trzech kręgów.  

Spadochron został zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie.    

Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

Nie przestrzeganie zasad użytkowania spadochronu oraz brak reakcji na komendy wydawane 

drogą radiową przez instruktora prowadzącego. 

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający: 

Nie zgłoszono. 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie:             Andrzej Pussak  

 


