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RAPORT KOŃCOWY 
 

 

WYPADEK 

 

ZDARZENIE NR 1953/19 

STATEK POWIETRZNY – Paralotnia APCO PPG  

DATA I MIEJSCE ZDARZENIA 2 czerwca 2019 r. w miejscowości 

Ludwinowo k/ Kruszyna (WPWK). 

 

 

 

Niniejszy Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia 
lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, który został 
sporządzony na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. 

Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub 
zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na zmianę sformułowań 
dotyczących przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych  
w Raporcie. 

Badanie zdarzenia prowadzone było jedynie w celu zapobiegania wypadkom i incydentom  
w przyszłości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej 
oraz przepisy prawa krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez stosowania prawnej 
procedury dowodowej, obowiązującej inne organy zobowiązane do podejmowania działań          
w związku ze zdarzeniem lotniczym. 

Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010  
w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz 
art. 134 Ustawy Prawo Lotnicze, sformułowania zawarte w Raporcie nie mogą być traktowane 
jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym 
wykorzystywanie Raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, 
może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. 

Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być sporządzane 
jedynie w celach informacyjnych.  

 

WARSZAWA 2019 
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Numer ewidencyjny zdarzenia: 1953/19 

Rodzaj zdarzenia: WYPADEK 

Data zdarzenia: 2 czerwca 2019 r. 

Miejsce zdarzenia: Ludwinowo k / Kruszyna (EPWK) 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Paralotnia APCO PPG 

Użytkownik / Operator SP:     Użytkownik prywatny 

Dowódca SP: Pilot paralotni 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie Bez obrażeń 

1 - - - 

Władze krajowe i zagraniczne 

poinformowane o zdarzeniu 
ULC 

Kierujący badaniem: Mieczysław Wyszogrodzki 

Podmiot badający: PKBWL 

Pełnomocni Przedstawiciele i ich 

doradcy: 
Nie było 

Skład zespołu badawczego: 
Krzysztof Miłkowski 

Adam Paska 

 Forma dokumentu zawierającego wyniki: Raport Końcowy 

Zalecenia: Nie było 

Adresat zaleceń: Nie dotyczy 

Data zakończenia badania: 1 października 2019 r. 

 

1. Rodzaj zdarzenia:  

Wypadek. 

2. Badanie przeprowadził: 

PKBWL 

3. Data i czas lokalny zaistnienia zdarzenia:  

2 czerwca 2019 r., o godz. 7. 10 LMT.  

4. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:  

Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego (EPWK).  
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5. Miejsce zdarzenia:  

Wypadek miał miejsce w miejscowości Ludwinowo k. / Kruszyna.        

Współrzędne geograficzne 52⁰ 33′ 97″ N 19⁰ 00′86″ E (rys.1). 

 

Rys. 1. Miejsce zdarzenia [ źródło: zdjęcie Google / PKBWL ] 

6. Typ operacji: 

Lot rekreacyjny.  

7. Faza lotu:  

W trakcie wykonywania spirali. 

8. Warunki lotu: 

VMC, dzień.  

9. Czynniki pogody: 

Prognoza pogody według Significant oraz GAMET (rys.2 i 3). 

Wiatr przyziemny z kierunku 240º do 270⁰, jego prędkość od 5 do 7 kt 

Zachmurzenie w ilości 2/8 Cumulus (pojedyncze wypiętrzenia) o dolnej 

podstawie od 3000 do 4000 ft. oraz górnej granicy chmur 12000 do 14000 ft. 

AMSL, temperatura około 20º C. 

Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia. 
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Rys. 2. Ogólna sytuacja synoptyczna w dniu wypadku.[źródło: IMGW ] 

 

Rys. 3. Prognoza pogody GAMET w dniu wypadku .[źródło: IMGW ] 

 



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Paralotnia APCO PPG, 2 czerwca 2019 r. miejscowość Ludwinowo k / Kruszyna (EPWK) 

 

RAPORT KOŃCOWY 5 z 12 

 

10. Organizator lotów: 

Użytkownik prywatny.  

11. Dane dotyczące dowódcy statku powietrznego: 

Pilot mężczyzna lat 28 posiadający Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni 

wydane w dniu 29 września 2017 roku.  

W świadectwie wpisane uprawnienie do wykonywania lotów na paralotni             

z napędem (PPG). 

12. Obrażenia załogi: 

W wyniku wypadku pilot paralotni poniósł śmierć na miejscu. 

13. Opis przebiegu i analiza zdarzenia:  

W dniu 2 czerwca 2019 r. około godziny 7.10 LMT do lotu rekreacyjnego 

wystartował pilot (zwany dalej jako Pilot nr 1) paralotnią z napędem.                      

Start został wykonany z południowej części lotniska Aeroklubu Włocławskiego 

Kruszyn (EPWK). Chwilę później z tej samej części lotniska wystartował kolejny 

paralotniarz (zwany dalej jako Pilot 2). Obaj piloci komunikowali się ze sobą 

drogą radiową. Według oświadczenia świadka, Pilota nr 2, loty wykonywali na 

wysokości około 200 - 300 metrów nad terenem w odległości około 3 - 5 

kilometrów od lotniska w rejonie autostrady A1. Odległość jaką utrzymywali 

między sobą wynosiła około 300 - 400 metrów. W rejonie lotniska odbywał się 

również lot balonu na podobnej wysokości w znacznej odległości od paralotni. 

Pilot nr 1 w dniu zdarzenia wykonywał głębokie zakręty o zmiennym 

przechyleniu, kilka powyżej 45⁰ oraz spirale w lewo i prawo w przedziale 

wysokość od około 300 metrów do 1 - 3 metrów nad terenem (nagranie z kamery 

umieszczonej na kasku Pilota nr 1). Według zeznania Pilota nr 2 kolega 

wykonywał często takie manewry ”(…)latał widowiskowo ale też ryzykownie”. 

Pilot nr 2 będąc nad m. Ludwinowo na wysokości około 250 metrów nad 

terenem, zauważył, że lewa strona skrzydła Pilota nr 1 podwinęła się, „on w tym 

czasie schodził ostro w dół”. Był to początek wejścia w spiralę upadkową,  

w trakcie której doszło do zderzenia z ziemią. Analizując nagranie z kamery 

Pilota nr 1 Komisja stwierdziła, że pilot poprzez zwiększenie obrotów silnika 

pogorszył jeszcze swoją sytuację doprowadzając do znacznego przyspieszenia 
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obrotów w spirali, od tego momentu brak było reakcji pilota w celu 

wyprowadzenia skrzydła ze spirali upadkowej. 

 

Rys. 4. Widok z kamery podczas lotu - przechylenie powyżej 450 [ źródło: kamera na kasku pilota ] 

 

Rys. 5. Widok z kamery podczas lotu - niski przelot [źródło: kamera na kasku pilota] 

Pilot nr 2 obserwując całe zdarzenie wylądował obok miejsca wypadku w celu 

udzielenia pomocy Pilotowi nr 1. Świadkowie zdarzenia (obsługa balonu) 

powiadomili służby ratownicze, które przybyły na miejsce zdarzenia (Straż 

Pożarna, Karetka Pogotowia oraz Policja). Lekarz stwierdził zgon pilota. 
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Rys. 6. Moment wprowadzenia do spirali upadkowej [źródło: kamera na kasku Pilota Ne 1 ] 

 

Rys. 7. Miejsce zdarzenia [ źródło: PKBWL ] 
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Rys. 8. Uszkodzony zespół napędowy, silnik VITTORAZI Moster 185 [ źródło PKBWL ] 

 

Rys. 9. Położenie skrzydła w miejscu zdarzenia [ źródło PKBWL ] 
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ANALIZA 

●Dokumentacja: 

Skrzydło: 

- skrzydło posiadało Certyfikat Producenta APCO, model NRGXC II seria nr 

339877BA, zakupione w dniu 6 czerwca 2018 roku,  

- skrzydło posiadało tabliczkę znamionową i dane Producenta, 

- w dniu wypadku zestaw paralotni posiadał kompletną nie uszkodzoną uprząż. 

 

 

Rys.10. Skrzydło APCO model NRGXC [ źródło: Google / PKBWL ] 
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Silnik: 

- VITTORAZI Motors pojemność cylindra 184,7 cm, 

- moc 25 KM przy obrotach 7800 obr / min, 

- silnik zasilany benzyną bezołowiową B95, mieszanka 2,5 %  olej Motul 710, 

- zużycie paliwa 4,3 do 4,7 l / godz., 

- silnik posiadał certyfikat Producenta. 

 

 

 

 

Rys. nr 11. Silnik VITTORAZI MOSTER 185. [ źródło Google / PKBWL ] 
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● Wyszkolenie. Pilot paralotni szkolił się w latach 2017 – 2018. Uzyskał 

Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni w dniu 29 września 2017 roku, 

uprawnienie do wykonywania lotów na paralotni z napędem. Z wypowiedzi jego 

kolegów wynika, iż latał dość regularnie kiedy tylko pozwalała na to pogoda. Pilot 

nie prowadził rejestru wylatanych godzin, według oceny kolegów jego nalot mógł 

wynosić około 250 - 350 godzin. 

● Spirala upadkowa na paralotni. [ źródło: materiały PKBWL] 

Wprowadzenie do spirali odbywa się przez zaciągnięcie jednej ze sterówek. I tak 

zaciągając prawą sterówkę rozpoczynamy spiralę w prawo i aby z niej 

wyprowadzić należy ją odpuścić. Jeśli skrzydło paralotni nie chce zwalniać 

obrotów zaciągamy lewą sterówkę, aż skrzydło zacznie zwalniać. W większości 

przypadków nie jest to konieczne. Na wyprowadzenie z trzech zwitek spirali 

paralotnia traci około 200 m wysokości (jeśli wszystko przebiega poprawnie).      

Z doświadczeń wiadomo, że dopóki krawędź natarcia skrzydła nie przekroczy       

z horyzontem kąta około 45 ° to nie jest to jeszcze spirala upadkowa.    

Wystarczy wtedy podnieść ręce ze sterówkami do góry i zazwyczaj skrzydło 

samo wyjdzie z krążenia. Jednak w okolicy 45° przechylenia skrzydła, paralotnie 

przechodzą w spiralę upadkową. 

W takim przypadku odpuszczenie sterówki nie wystarczy, może się zdarzyć, że 

po odpuszczeniu sterówki skrzydło przyspieszy obrót. Należy wtedy zaciągnąć 

zewnętrzną sterówkę dość mocno (czasem dwiema rękami) jeśli to nie zadziała 

to można spróbować pompować symetrycznie hamulce tak mocno jak to 

możliwe. Jeśli paralotnia weszła w spiralę upadkową na wysokości 

mniejszej niż 300 metrów należy natychmiast użyć spadochronu 

zapasowego, ponieważ szansa na wyprowadzenie jest znikoma.   

 

Na podstawie dostępnych materiałów Komisja ustaliła: 

- w 10 minucie 46 sekundzie od startu podczas spirali w lewo nastąpiło 

podwinięcie lewej strony skrzydła i wprowadzenie w spiralę upadkową, po 12 

sekundach doszło do zderzenie z ziemią. 

      - w dniu zdarzenia w zestawie paralotni nie było spadochronowego systemu 

 ratowniczego, 

     - pomimo rozszczelnienia zbiornika paliwa do pożaru nie doszło, 
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- w krytycznym locie pilot kilkakrotnie wykonywał lot na wysokości poniżej  

  wysokości określonej w przepisach, 

      - paralotnia była zdatna do lotu, 

      - pilot posiadał uprawnienia do wykonywania lotów na paralotni z napędem, 

      - zespół napędowy pracował do momentu zderzenia z powierzchnią ziemi, 

      - pilot nie znajdował się pod wpływem alkoholu, 

      - pogoda nie miała wpływu na zaistnienie zdarzenia. 

 

 

14. Przyczyny zdarzenia:  

1. Nieprawidłowe postępowanie pilota po wejściu paralotni w spiralę 

upadkową. 

15. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:  

- Brak spadochronowego systemu ratowniczego,  

      - Skłonność do podejmowania nadmiernego ryzyka podczas wykonywania  

        manewrów. 

16. Wydane zalecenia bezpieczeństwa: 

Nie wydano. 

17. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi i komentarze: 

Nie ma. 

18. Załączniki: 

  Brak. 

KONIEC 

 

Podpis na oryginale 

 

Kierujący zespołem badawczym 

 
 


