
RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM 

I – OKREŚLENIE ZDARZENIA 
 

INFORMACJA O ZDARZENIU 
Nr akt sprawy 

 

4 5 0 / 1 1  

 
MIEJSCE ZDARZENIA 

Państwo / rejon zdarzenia  
Polska / Jaktorów 

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

 

Baranów        N 52° 7’ 10.7” ;   E 020° 29’ 6,8” ;   

 

CZAS ZDARZENIA 
Data zdarzenia 
 

2 0 1 1   0 5   1 1 

Rok                        Miesiąc              Dzień  
Czas lokalny zdarzenia 
 

1 9   0 0 
              Godz.                 Min. 

 
STATEK POWIETRZNY 

Producent SP 
Paramania Reflex Wings Ltd. 

Typ SP 
 

Motoparalotnia – skrzydło Revolution2 26 
 

Znaki rejestracyjne SP 
 

Nie dotyczy 

Państwo rejestracji SP 
 

Nie dotyczy  
 

Nazwa użytkownika SP 
 

prywatny 
 

 
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 
 

B A R A N Ó W 
                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

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

Planowany punkt docelowy 
 

B A R N Ó W 
                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

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

Długotrwałość lotu 

                      1 
DO DNIA RAPORTU WSTĘPNEGO NIE USTALONO   zdarzenie zaistniało na ziemi              

 

III – OBRAŻENIA CIAŁA 
 

Załoga                      Śmiertelne              Poważne               Nieznaczne                Nie było                 Nieznane 

 

 1                          

Pasażerowie 
                        

Osoby postronne 
             

Uwaga: Dane wiadome w dniu pisania raportu  
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IV – USZKODZENIA 
 

Uszkodzenia statku powietrznego 

 D  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: 
 

ROZBIEG; 
ODERWANIE; 
UTRATA ZAMIERZONEGO KIERUNKU STARTU 
W LEWO; 
GŁĘBOKI ZAKRĘT W PRAWO; 
ZDERZENIE Z ZIEMIĄ; 
POŻAR. 

 

ETAP LOTU: 
 
START; 
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CZĘŚĆ OPISOWA:  

Pilot wykonywał start motoparalotnią w oszacowanym (przez osobę będącą świadkiem przygotowania do startu) 
kierunku około 150°, pomiędzy drzewem o wysokości ok. 10 m stojącym z lewej strony i kępą krzaków z prawej 
osi startu. Odległość pomiędzy drzewem, a krzakami wynosiła około 50 m. Odległość od początku rozbiegu do 
drzewa wynosiła ok. 80 m. Trawiasta nawierzchnia łąki, z której odbył się start była nierówna. 
     Komisja nie ustaliła świadka, który mógłby zrelacjonować przebieg startu i początkowej fazy lotu, aż do 
zaistnienia wypadku. 
 
     Na podstawie uszkodzeń paralotni i śladów na ziemi, określono najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń. 
Po rozpoczęciu rozbiegu i wyniesieniu skrzydła nastąpiła utrata zamierzonego kierunku startu i motoparalotnia 
zaczęła kierować się w kierunku drzewa znajdującego się po lewej stronie osi startu. Pilot nie przerwał startu, 
lecz wykonując ostry zakręt w prawo próbował ominąć drzewo. W trakcie wykonywania zakrętu ominął drzewo, 
najprawdopodobniej zaczepiając jedynie o cienkie gałęzie. W odległości ok. 6 m od korony drzewa, lecąc 
w kierunku 215° zderzył się z ziemią. W trakcie zderzenia nastąpiło złamanie prawej półosi koła podwozia, 
zgięcie w lewo widelca przedniego koła podwozia, zerwanie górnych mocowań silnika i uszkodzenie 
obramowania zbiornika paliwa oraz śmigła. W konsekwencji uszkodzeń nastąpiło rozszczelnienie zbiornika 
paliwa. Zbiornik paliwa został wyrwany z mocowania, a paliwo, oblało pilota i wózek. Wózek odbił się od ziemi 
i zatrzymał się w odległości ok. 10 m od miejsca pierwszego zderzenia. Dalej w kierunku 215° opadło skrzydło, a 
wyrwany z mocowania zbiornik upadł w odległości ok. 20 m od miejsca pierwszego zderzenia z ziemią. Rozlane 
paliwo zapaliło się, a pożar objął pilota, wózek i częściowo skrzydło paralotni. Zbiornik paliwa uległ spaleniu. 
Osoba, która była świadkiem przygotowania do startu, usłyszała huk i zobaczyła pożar. Po przybyciu na miejsce 
wypadku wyciągnęła pilota z wózka i ugasiła palące się na nim ubranie. Wezwane Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe przetransportowało pilota do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej. 
W wyniku odniesionych oparzeń, pilot zmarł w szpitalu po 19 dniach od wypadku. 
 
     Zespół badawczy PKBWL rozpatrywał również możliwość rozerwania się dwóch górnych gumowych mocowań 
silnika podczas startu. Rozerwanie tych mocowań mogłoby spowodować odchylenie silnika do tyłu i uszkodzenie 
wirującym śmigłem obramowania zbiornika paliwa oraz uszkodzenie i rozszczelnienie zbiornika paliwa. Podczas 
oględzin wraku wózka faktycznie stwierdzono, że górne mocowania były zniszczone i całkowicie spalone. Jednak 
przy takim hipotetycznym przebiegu zdarzeń, szczątki śmigła musiałyby się znajdować również poza miejscem 
pierwszego zderzenia z ziemią, a trawa od miejsca, w którym nastąpiłoby rozszczelnienie zbiornika paliwa, aż do 
miejsca zderzenia z ziemią, byłaby odbarwiona w wyniku chemicznego działania paliwa. W trakcie oględzin 
miejsca wypadku nie stwierdzono szczątków śmigła i odbarwień trawy poza miejscem zderzenia z ziemią 
i późniejszego przemieszczania się motoparalotni. 
 
 
     Ponadto, w trakcie badania wypadku ustalono, że pilot posiadał ważne świadectwo kwalifikacji pilota paralotni 
oraz uprawnienie do wykonywania lotów z napędem (PPG). Nie posiadał natomiast uprawnienia do wykonywania 
lotów na motoparalotni (PPGG). Doświadczenie pilota w lotach na motoparalotniach ocenione na podstawie jego 
książki lotów było niewielkie. 
 
 
 

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 
Nie wydano zaleceń profilaktycznych. 

 
PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 
Nie zaproponowano zaleceń profilaktycznych. 

 

 

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM 

 

Podpis nieczytelny 

 

 


