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ROZDZ IAŁ  0  
ADMINISTROWANIE  REGULAMINEM WYKONYWANIA  SKOKÓW  

 

1. Informacja o Regulaminie Wykonywania Skoków 
 

1.1. Regulamin Wykonywania Skoków AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. stanowi regulaminowy dokument 
operacyjny zawierający zasady i procedury operacyjne mające zastosowanie przy organizowaniu  
i wykonywaniu skoków. Określa obowiązki operacyjne osób funkcyjnych, pełniących funkcje kierownicze  
i wykonawcze podczas skoków. 
 

1.2. Regulamin Wykonywania Skoków jest zgodny z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami lotniczymi  
i umowami międzynarodowymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską. W jej układzie i treści uwzględniono 
wymagania zawarte w Ustawie Prawo Lotnicze z 3 lipca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz  
w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia 
zastosowania niektórych przepisów ustawy  Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych 
oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. 
 

 
2. Wydawanie, wprowadzanie zmian i aktualizacja Regulaminu 
 

 Osobą funkcyjną odpowiedzialną za wydanie i zatwierdzenie regulaminu, oraz za zapewnienie  
 bieżącej zgodności jej treści z przepisami mającymi zastosowanie jest dyrektor AVIACOM PROJECT Sp. z 
 o.o. 
 

2.1. Wprowadzanie i zatwierdzanie zmian. 
 
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Regulaminu należy kierować do prezesa AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 
Wszelkie poprawki i zmiany proponowane przez zgłaszających podlegają przed ich 
opublikowaniem i wprowadzeniem zatwierdzeniu przez AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 
Wydanie poprawki lub zmiany równoznaczne jest z wydaniem nowej strony zawierającej w jej dolnej części 
kolejny nr zmiany i datę jej wydania. 
Wzorzec regulaminu znajduje się w siedzibie firmy AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 
Jeden egzemplarz Regulaminu musi znajdować się w miejscu dostępnym dla organizatora skoków, za co 
odpowiedzialność ponosi organizator.  
Osoba, której organizator powierzył wprowadzanie do Regulaminu zmienionych stron, zobowiązana 
jest do wykonywania tej czynności bezzwłocznie, wpisując numer zmiany, datę i czytelny podpis  
w arkuszu wprowadzonych zmian. 
Arkusz zmian zamieszczony jest na następnych stronach Regulaminu. 
 

2.3    Aktualizacja i sposób stwierdzania aktualności Regulaminu 
 

1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia są rejestrowane i posiadają numer zmiany oraz datę, wydania zmiany.  
Każda zmiana i uzupełnienie będzie zamieszczone w formie drukowanej. 
2) Każdy użytkownik Regulaminu jest odpowiedzialny za wprowadzenie zmian i uzupełnień 
otrzymanych z dystrybucji oraz wpisanie zmiany w wykazie wprowadzonych zmian. 
3) Każdy egzemplarz Regulaminu zawiera wykaz stron aktualnych. Lista ta zawiera numer każdej strony, 
datę wydania zmiany oraz numer. 
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3. Wykaz wprowadzonych zmian 
 

Numer zmiany Data zmiany Sygnatura 
Poświadczenie wprowadzenia 

Data Podpis 
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4. Wykaz obowiązujących stron 
 

Nr strony Data wydania Nr strony Data wydania Nr strony Data wydania 

01 21.04.2021 55 21.04.2021   

02 21.04.2021 56 21.04.2021   

03 21.04.2021 57 21.04.2021   

04 21.04.2021 58 21.04.2021   

05 21.04.2021 59 21.04.2021   

06 21.04.2021 510 21.04.2021   

07 21.04.2021 511 21.04.2021   

  512 21.04.2021   

11 21.04.2021 513 21.04.2021   

  514 21.04.2021   

21 21.04.2021 515 21.04.2021   

22 21.04.2021 516 21.04.2021   

23 21.04.2021 517 21.04.2021   

24 21.04.2021 518 21.04.2021   

25 21.04.2021 519 21.04.2021   

26 21.04.2021 520 21.04.2021   

  521 21.04.2021   

31 21.04.2021 522 21.04.2021   

  523 21.04.2021   

41 21.04.2021     

42 21.04.2021     

43 21.04.2021     

      

51 21.04.2021     

52 21.04.2021     

53 21.04.2021     

54 21.04.2021     
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6. Słownik terminów oraz odpowiadających im skrótów i definicji użytych w Instrukcji 
 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
1) AAD – (Automatic Activation Device) – automatyczne urządzenie aktywujące spadochron 

(automat spadochronowy);  
2) instruktor spadochronowy – osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji skoczka 

spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem instruktorskim lub ważną licencję skoczka 
spadochronowego zawodowego (CDL(P) z ważnym uprawnieniem instruktorskim;  

3) lotnisko – lotnisko, lądowisko lub inne miejsce wpisane odpowiednio do rejestru lub ewidencji 
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy;  

4) lot w szyku – lot grupowy w określonym przez organizatora położeniu statków powietrznych 
względem siebie;  

5) mechanik spadochronowy – osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji mechanika 
poświadczenia obsługi statku powietrznego z ważnym uprawnieniem dotyczącym spadochronu 
jako całości TM(P) lub ważne świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi 
spadochronu;  

6) organizator – osobę fizyczną, osobę prawną, inną jednostkę organizacyjną, a także grupę osób 
niebędącą jednostką organizacyjną, która podjęła działania mające na celu zorganizowanie 
wykonania skoków spadochronowych lub zrzutów;  

7) ratownik – lekarza, ratownika z uprawnieniami lub pielęgniarkę dyplomowaną;  
8) spadochron innego przeznaczenia – spadochron nieprzeznaczony do wykonywania skoków;  
9) skoczek – skoczka spadochronowego oraz uczniaskoczka;  
10) skok nocny – skok spadochronowy wykonywany między zachodem i wschodem słońca;  
11) skok ratowniczy (przymusowy) – skok spadochronowy w przypadku, gdy dalszy lot lub 
lądowanie na statku powietrznym zagraża życiu załogi lub osób znajdujących się na jego 
pokładzie;  

12) świadectwo spełnienia wymagań technicznych – wydany przez Prezesa Urzędu dokument 
potwierdzający spełnienie wymagań budowy danego typu lub egzemplarza sprzętu 
spadochronowego;  

13) uczeńskoczek – osobę wykonującą skoki spadochronowe w ramach szkolenia lotniczego, do 
czasu uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego lub wpisywanych do niego 
uprawnień, inną niż pasażer;  

14) zrzut – zrzut przedmiotów zaopatrzonych w spadochrony;  
15) sprzęt spadochronowy – spadochrony i ich podzespoły;  
16) arkusz spełnienia wymagań – opracowany przez wnioskującego zbiorczy dokument wykazujący 
spełnienie poszczególnych wymagań technicznych;  

17) DDP – deklarację projektu i możliwości technicznych (Declaration of Design and Performance) 
– dokument dotyczący wzoru wyrobu, definiujący typ spadochronu lub podzespołu i jego modele 
zawierający opis sposobu wykonania konstrukcji, oświadczenia o osiągach, warunkach używania 
oraz ograniczeniach, ustalonych ze względu na bezpieczeństwo lotów lub użycia, a także 
określenie poziomu spełnienia wymagań technicznych, wydany przez producenta, importera, 
mechanika, właściciela lub inny zainteresowany podmiot odpowiedzialny za potwierdzenie 
spełnienia wymagań technicznych przez typ kompletnego spadochronu, lub typ podzespołu; w 
przypadku gdy deklaracja dotyczy pojedynczego egzemplarza lub określonej liczby wyrobów, 
podmiot deklarujący określa zakres wyrobów objętych deklaracją;  

18) deklaracja zgodności – deklarację producenta dotyczącą egzemplarza wyrobu potwierdzającą 
spełnienie wymagań przez typ wyrobu, będącą jednocześnie oświadczeniem wytwórcy, że dany 

egzemplarz spadochronu, podzespołu lub część składowa została wyprodukowana zgodnie  
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z typem, dla którego wydano dokument definiujący wyrób i określający poziom spełnienia 
wymagań;  

19) producent – osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza sprzęt spadochronowy albo dla której te 
wyroby zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia ich do obrotu lub do oddania do 
użytku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, pod własną 
nazwą lub znakiem, na potrzeby własne lub innych użytkowników, a także podmiot 
przedstawiający do wydania dopuszczenia do skoku lub użycia spadochron nowy lub używany, 
którego podzespoły mają nieznane pochodzenie, lub dla których nie zachowały się dokumenty 
dowodowe;  

20) regulamin – dokument zawierający sposób organizacji wykonywania zrzutów lub skoków 
spadochronowych;  

21) program specjalistyczny – program szkolenia specjalistycznego, o którym mowa w przepisach  
w sprawie świadectw kwalifikacji.  
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ROZDZ IAŁ  1  
I N F O R M A C J E  OGÓ L N E  

 

1. Zakres stosowania regulaminu  
 
1. Niniejszy Regulamin opracowany został w celu bezpiecznego i prawidłowego wykonywania zadań 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem skoków spadochronowych.  
2. Regulamin odnosi się do działań AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. związanych z organizacją skoków.  
3. Niniejszy regulamin może być stosowany przez innych niż AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 

organizatorów skoków, po uzyskaniu zgody od AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. na organizacje 
skoków przez tych organizatorów. 

4. Przy organizacji skoków pokazowych mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 123 
ust. 1f Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze z późniejszymi zmianami. 

5. Przy organizacji zawodów sportowych ma zastosowanie regulamin organizatora zawodów. 
 
  

2. Zakres działalności, rodzaje wykonywanych skoków 
 

Regulamin obejmuje organizację skoków spadochronowych: 
 

• szkolnych – w ramach szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ  
i uprawnień do niego wpisywanych oraz w ramach szkolenia w zakresie uprawnień wpisywanych do osobistej 
dokumentacji skoczka; 

• treningowych i rekreacyjnych; 
• tandemowych.  
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ROZDZ IAŁ  2  

O R G A N I Z A C J A  S KOKÓW  S P A D O C H R O N O W Y C H   

 
2.1. Ogólne zasady organizacji skoków 

 
W celu bezpiecznego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem skoków, 
organizator zapewnia co najmniej: 

1) przeprowadzenie analizy warunków meteorologicznych i informacji o ograniczeniach związanych z ruchem 
lotniczym oraz uzyskanie stosownych zezwoleń związanych z ruchem lotniczym; 

2) wyłożenie odpowiednich znaków, jeżeli są wymagane przepisami; 
3) sporządzenie listy załadowczej na dany wylot; 
4) obecność na pokładzie statku powietrznego podczas wykonywania skoków lub zrzutów poza załogą 
wyłącznie osób wpisanych na listę załadowczą; 

5) wpisanie na listę załadowczą uczniaskoczka pod warunkiem wykonywania nad nim nadzoru instruktora 
spadochronowego prowadzącego w danym skoku szkolenie; 

6) przechowywanie listy załadowczej; 
7) zapoznanie się przez osoby biorące udział w skokach lub lotach i ich organizacji z określonymi przez 

organizatora zasadami organizacji, zasadami wykonywania skoków i lotów, w szczególności dotyczącymi: 
a) ruchu kołowego i pieszego w miejscu organizacji skoków, 
b) organizacji wejścia na pokład i ruchu naziemnego statku powietrznego, 
c) kolejności wykonywania skoków, 
d) planowanego rejonu skoków oraz rejonu spadania w kombinezonach umożliwiających znaczne 

przemieszczenia w poziomie typu „wingsuit”, 
e) minimalnej planowanej wysokości zawiśnięcia na otwartym spadochronie, 
f) stref opadania, 
g) miejsc lądowania i kierunków podejścia do lądowania, 
h) sposobu postępowania w sytuacjach zaistnienia wypadków i incydentów, 
i) sposobu określania miejsca skoku, 
j) rodzaju skoków organizowanych przez organizatora, 
k) obecności na pokładzie statku powietrznego podczas wykonywania skoków poza załogą, wyłącznie 

osób wpisanych na listę załadowczą, 
l) wydawania, obsługi i kontroli spadochronu ze szczególnym uwzględnieniem spadochronu 

przeznaczonego dla pasażera i uczniaskoczka – w przypadku udostępniania spadochronów przez 
organizatora,  

m) sposobu zgłaszania się skoczka spadochronowego do wpisania na listę załadowczą i zakresu kontroli 
wymaganych dokumentów, 

n) współpracy z podmiotami szkolącymi, 
o) sposobu i wymaganych dokumentów do wpisania na listę załadowczą osoby niebędącej skoczkiem 

spadochronowym, 
p) nadzoru nad osobami niebędącymi skoczkami spadochronowymi oraz odprowadzenia ich do statku 

powietrznego, 
q) charakterystycznych wysokości związanych z metodyką postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, 
r) wymaganego przez organizatora minimalnego wyposażenia skoczka i pasażera podczas różnych 

rodzajów skoków,  
s) wymaganych dokumentów od osób i podmiotów zaangażowanych w organizację i wykonywanie skoków, 

zasad wnoszenia uwag do systemu organizacyjnego organizatora związanych z poprawą organizacji  
i bezpieczeństwa podczas skoków; 

8) podczas skoków uczniaskoczka lub udostępniania przez organizatora spadochronów w celu wykonania 
skoku używanie tylko spadochronów ułożonych przez uprawnione osoby; 
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9) wyznaczenie i udział niezbędnych osób funkcyjnych odpowiednio do rodzaju planowanych skoków; 
10) wyznaczenie rejonu skoków oraz rejonu zniżania statku powietrznego, z którego wykonuje się skoki poza 

obszarem opadania spadochronów, z uwzględnieniem przypadku niezamierzonego, zbyt wczesnego lub zbyt 
późnego otwarcia spadochronów; 

11) zgłoszenie wypadków i incydentów właściwym organom i służbom; 
12) określenie zasad przebywania w miejscu organizacji skoków osób niebiorących udziału w skokach lub lotach 

i ich organizacji; 
13) podczas oceny zdatności do lotu na potrzeby innego podmiotu ustalenie organizatora tych skoków oraz 

pisemne określenie zakresu odpowiedzialności podmiotów oraz osób biorących udział w skokach i ich 
organizacji; brak pisemnego określenia zakresu odpowiedzialności wskazuje jako organizatora tych skoków 
osoby fizyczne wykonujące skoki; 

14) w przypadku odpłatnego udostępniania ułożonych spadochronów osobowych oraz organizowania  skoków  
osób  niebędących  skoczkami  spadochronowymi  jest wymagane  prowadzenie  dokumentacji,  z  której  
wynika ułożenie  czaszy  głównej i zapasowej  do  skoku  przez  uprawnione  osoby;  w  przypadku  gdy   
w  miejscu organizacji  skoków  lub  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  spadochrony  udostępnia podmiot  inny  
niż  organizator,  organizator  oraz  ten podmiot  zawierają  pisemne porozumienie zobowiązujące 
udostępniającego spadochrony do prowadzenia takiej dokumentacji; 

15) zapoznanie pilotów z graniczną wartością prędkości opadania statku powietrznego, przekroczenie której 
może spowodować zainicjowanie działania AAD w spadochronach używanych przez będących na pokładzie 
skoczków. 

 
 

2.2 Osoby funkcyjne 
 

Odpowiednio do rodzaju planowanych skoków organizator wyznacza następujące osoby funkcyjne: 
1)  kierownika skoków; 
2)  wyrzucającego. 
 
2.2.1 Kierownik skoków  kieruje przebiegiem skoków w przypadku wykonywania ich: 

(1) w trakcie pokazów lotniczych; 
(2) z więcej niż jednego statku powietrznego; 
(3) w więcej niż jednym najściu; 
(4) z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.; 
(5) w nocy; 
(6) na wodę; 
(7) w trakcie zawodów; 
(8) podczas lotów innych statków powietrznych, jeżeli w miejscu wykonywania skoków nie są 

zapewnione służby informacji powietrznej lub kierownictwo lotów innych statków powietrznych; 
(9) w sytuacjach niewymienionych w ppkt 1–8, jeżeli organizator uzna to za konieczne. 

2.2.1.1  Na kierownika skoków lub jego zastępcę wyznacza się: 
 instruktora spadochronowego, lub 
 skoczka spadochronowego posiadającego kategorię wyszkolenia D. 

2.2.1.2  Kierownik skoków jest odpowiedzialny za kierowanie skokami, w tym za: 
1) analizę warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach związanych z ruchem lotniczym; 
2) uzyskanie stosownych zezwoleń związanych z ruchem lotniczym; 
3) wyłożenie odpowiednich sygnałów w rejonie lądowania spadochronów – jeżeli wymaga tego rodzaj skoków; 
4) poinstruowanie pilotów w zakresie niezbędnym do dokonania skoków; 
5) udzielenie informacji o obowiązujących zasadach i kolejności skoków, chyba że organizator wyznaczy inne osoby 
odpowiedzialne za te zadania. 
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2.2.2   Wyrzucający  kieruje z pokładu statku powietrznego wyskokiem skoczków podczas niżej wymienionych 
rodzajów skoków: 

 nocnych; 
 na wodę; 
 uczniówskoczków; 
 w sytuacjach nie wymienionych wyżej, jeżeli organizator uzna to za konieczne. 

2.2.2.1 Na wyrzucającego podczas skoków wyznacza się: 
 instruktora spadochronowego; 
 skoczka spadochronowego posiadającego kategorię wyszkolenia C. 

2.2.2.2 Wyrzucający jest odpowiedzialny za określenie miejsca skoku, zapięcie na pokładzie  statku  powietrznego  
lin  desantowych  i  automatów  spadochronowych, w przypadkach koniecznych odpięcie tych lin lub podanie 
komendy do ich odpięcia, podanie komendy do skoku uczniowiskoczkowi, chyba że organizator wyznaczy inne 
osoby odpowiedzialne za te zadania. 

 
2.2.3   Jeżeli rodzaj prowadzonych skoków wymaga określenia innego zakresu obowiązków  kierownika  skoków  
lub  wyrzucającego,  organizator  określa  ten  zakres i zapoznaje z nim osoby biorące udział w zrzutach, skokach 
lub lotach i ich organizacji. 
 
2.2.4   W czasie wykonywania skoków kierownik skoków przebywa w miejscu umożliwiającym pełnienie obowiązków. 
 
2.2.5    W  przypadku  uzasadnionej  potrzeby  chwilowego  opuszczenia  swego  stanowiska, kierownik skoków 
wyznacza na ten czas swego zastępcę spośród osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
2.2.5.1  Przed  przyjęciem  zastępstwa  wyznaczona  osoba  zapoznaje  się  ze  sprawami związanymi  
z prowadzeniem skoków w czasie pełnienia zastępstwa. 
 
2.2.6   Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych skoków obecność kierownika skoków  nie  jest  konieczna,  jego  
obowiązki,  w  zakresie  analizy  warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach związanych z ruchem 
lotniczym, uzyskanie  stosownych  zezwoleń,  oznaczenie  punktu  odniesienia  rejonu  lądowania skoczków – jeżeli 
wymaga tego rodzaj skoków, oraz określenie planowanego miejsca lądowania skoczków, należą do dowódcy statku 
powietrznego, chyba że organizator wyznaczy inne osoby odpowiedzialne za te zadania. 
2.2.6.1 Organizator informuje dowódcę statku powietrznego o jego dodatkowych obowiązkach wynikających  
z rodzaju wykonywanych skoków. 
 
2.2.7  Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych skoków obecność kierownika skoków nie jest konieczna: 
1) za decyzję o opuszczeniu statku powietrznego przez skoczków jest odpowiedzialny pilot wywożący skoczków; 
2) statek  powietrzny  wywożący  skoczków  posiada  środki  umożliwiające  łączność  radiową, na częstotliwości 
właściwej dla miejsca wykonywania skoków. 
 
 
2.3 Zabezpieczenie skoków 

 
2.3.1   Odpowiednio do rodzaju prowadzonych skoków organizator zapewnia co najmniej: 
1)  możliwość kontaktu  telefonicznego  lub  radiowego z  najbliższą  placówką  służb ratownictwa medycznego lub 
ośrodkami powiadamiania – podczas wykonywania wszystkich rodzajów skoków spadochronowych; 
2) oznaczenie punktu odniesienia rejonu lądowania skoczków lub przedmiotów (krzyż i litera „T”) – podczas skoków 
na lotnisku; 
3) wystawienie wskaźnika  kierunku  wiatru  lub  wyłożenie  wyznacznika  kierunku lądowania – podczas skoków na 
lotnisku; 
4) sprzęt sygnalizacyjny –  podczas  skoków  lub  zrzutów,  w  których  jest  wymagana obecność kierownika 
skoków; 



 

 

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH Rozdział 2 

  

 
Wydanie 1 z: 21.04.2021 

Zmiana Nr: 0 Organizacja skoków  Strona 24 

5)  dwustronną łączność ze statkiem powietrznym lub ustalone znaki sygnalizacyjne – podczas wykonywania  skoków,  
w  których  jest  wymagana  obecność  kierownika skoków; 
6) dwustronną łączność ze statkiem powietrznym  i  ustalone  znaki  sygnalizacyjne  – podczas wykonywania skoków 
nocnych. 

 
2.3.2   Organizator może ustalić własne znaki wytyczające miejsca lądowania spadochronów oraz kierunki podejścia  
do  lądowania  jako  nadrzędne  nad  danymi  wynikającymi  ze wskaźnika kierunku wiatru. 

 
Tabela stosowanych znaków znajduje się w załączniku nr 4 do Instrukcji. 

 
 

2.4 Podstawowe dokumenty operacyjne podczas skoków  
 
2.4.1 Podstawowym dokumentem  operacyjnym  niezbędnym  podczas  wykonywania  skoków jest lista załadowcza 

osób mających wejść na pokład statku powietrznego oraz regulamin, jeżeli jest wymagany. 
2.4.1.1 Lista załadowcza zawiera co najmniej następujące dane: 

1)  nazwę organizatora; 
2)  nazwiska i imiona skoczków lub pasażerów; 
3)  planowaną wysokość skoków; 
4)  typ i  oznaczenie  statku  powietrznego,  z  którego  będą  wykonywane  skoki; 
5)  datę i miejsce planowanego wykonywania skoków; 
6)  numer kolejny wylotu; 
7)  nazwisko, imię i podpis kierownika skoków, jeżeli jego obecność jest wymagana; 
8)  nazwisko, imię i podpis osoby, która sporządziła listę załadowczą. 

2.4.1.2 W  przypadku  skoków  uczniaskoczka,  skoków  z pasażerem  lub  lotu  pasażera niewykonującego skoków, 
lista załadowcza zawiera ponadto: 

1)  obok nazwiska uczniaskoczka nazwisko oraz podpis instruktora wykonującego nadzór nad uczniemskoczkiem 
w tym skoku; 

2)  obok nazwiska pasażera wykonującego skok z instruktorem w tandemie nazwisko oraz podpis tego instruktora; 
3)  jednoznaczne określenie charakteru skoku, w szczególności skok uczniaskoczka lub skok z pasażerem. 

2.4.1.3. Zamieszczanie na liście załadowczej podpisów, o których mowa w pkt 2.4.1.2 ppkt 1, 2 i 4, nie  jest   
konieczne,  jeżeli  fakt  nadzoru  nad  uczniemskoczkiem,  poświadczenie ułożenia  spadochronu,   
odpowiedzialność  za  pasażera  jednoznacznie  wynika  z  innych  dokumentów,  a  w  szczególności:  
związanych z wyszkoleniem, wypożyczonym lub użytkowanym spadochronem. 

2.4.1.4. Organizator zapewnia taką organizację skoków, aby wszystkie wymagane dokumenty zostały sporządzone 
 i podpisane przed wykonaniem skoku. 

2.4.1.5.  W przypadku listy załadowczej, ewidencji związanej z udostępnianiem spadochronów lub  innych  ewidencji,  
sporządzanych  w  formie  elektronicznej,  dopuszcza  się  ich zbiorczy wydruk na koniec dnia, jednak  
w takim przypadku wymagane oświadczenia na dany  dzień,  zapewniające  potwierdzenie  odpowiedzialności  
wynikającej  z  list załadowczych oraz innych dokumentów, sporządza się i podpisuje nie później niż przed 
wykonaniem skoku. 

2.4.1.6. Jeżeli organizatorem jest skoczek lub grupa skoczków, na liście załadowczej jako organizatora wymienia się 
imiona i nazwiska tych skoczków. 

2.4.1.7. Organizator przechowuje listę załadowczą do czasu uzyskania pozytywnej oceny z kontroli przeprowadzonej 
w tym zakresie przez podmiot nadzorujący, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia wykonania skoku. 

 
 
2.5 Dokumenty skoczka i spadochronu 

Podczas  skoków  skoczek  posiada  przy  sobie  lub  w  miejscu  znanym organizatorowi  właściwe  świadectwo  
kwalifikacji  skoczka  spadochronowego  (PJ) i dokumenty  spadochronów  lub  dokumenty  równoważne.  
Dokumenty  uczniaskoczka znajdują się w miejscu znanym instruktorowi prowadzącemu szkolenie. 
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2.6. Wykonywanie skoków spadochronowych 
 
2.6.1. Osoby wykonujące skoki ze spadochronem osobowym, z wyłączeniem pasażera  podlegają  obowiązkowemu  
ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków 
spadochronowych. 
2.6.1.1. Wymagania i warunki związane z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej określa załącznik nr 7 do 
rozporządzenia. 
2.6.1.2. Podczas lotu statku powietrznego, z którego pokładu planuje się wykonywanie skoków spadochronowych, 
skoczkowie znajdujący się na  pokładzie  mają  założone i przygotowane do użycia spadochrony, pasażer ma założoną 
i zapiętą uprząż. 
2.6.1.2.1. Podczas lotu statku powietrznego, z pokładu którego planuje się wykonywanie skoków spadochronowych 
w miejscu odległym od miejsca startu, skoczkowie spadochronowi znajdujący się na pokładzie mają założone  
i przygotowane do użycia spadochrony nie później niż na 15 minut przed otwarciem wyjścia. 
2.6.1.3.  Skoki  spadochronowe  bez  nadzoru  instruktora  spadochronowego  może  wykonywać wyłącznie skoczek 
spadochronowy. 
2.6.1.4. Skoczek spadochronowy zapewnia, aby do skoku był używany spadochron spełniający warunki i wymagania 
określone w załączniku nr 5a do rozporządzenia. 
2.6.1.5. Osoba  posiadająca  świadectwo  kwalifikacji  skoczka  spadochronowego  może  na terytorium  
Rzeczypospolitej  Polskiej  wykonywać  skoki  ze  spadochronem,  który  ma aktualne dokumenty dopuszczające do 
skoków wydane w innym państwie. 
2.6.1.6. Osoba posiadająca dokumenty uprawniające do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru 
instruktora, wydane w innym państwie, może wykonywać  na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  skoki  ze  
spadochronem  jako  skoczek  spadochronowy w zakresie posiadanych uprawnień przy spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 
1)  spadochron, z którym wykonuje skoki, ma aktualne dokumenty dopuszczające do wykonywania skoków wydane 
w innym państwie lub spełnia warunki i wymagania określone w załączniku nr 5a do rozporządzenia; 
2) spadochron główny, z którym wykonuje skoki, został ułożony przez tego skoczka osobiście lub zgodnie  
z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 5a do rozporządzenia; 
3) spadochron  zapasowy  został  ułożony  przez  osoby  upoważnione  zgodnie z przepisami państwa, w którym 
wydano dokumenty posiadane przez skoczka lub zgodnie z przepisami polskimi; 
4) skoki wykonuje zgodnie z niniejszymi przepisami. 
2.6.1.7.  Nie zmusza się osoby do wykonania skoku, chyba że pozostanie na pokładzie statku powietrznego  zagraża  
jej  bezpieczeństwu  lub  bezpieczeństwu  pozostałych  osób znajdujących się na pokładzie tego statku powietrznego. 
2.6.1.8. Oddzielenie  się  skoczka  od  statku  powietrznego  może  nastąpić  wyłącznie w rejonie wynikającym  
z planowanego lądowania, w określonym wcześniej miejscu. 
2.6.1.9.  Z pokładu statku powietrznego może być wyrzucona sonda mająca prędkość opadania zbliżoną do prędkości 
opadania spadochronu, służąca do oceny wielkości zniesienia przez wiatr. 
2.6.1.10. W przypadku gdy kontynuowanie skoków zagraża bezpieczeństwu ich wykonywania  lub  bezpieczeństwu  
osób  trzecich,  niezwłocznie  przerywa  się  ich wykonywanie. 
2.6.1.11.  Żaden  skok  z  wyjątkiem  ratowniczego  nie  może  się  odbyć,  jeżeli  jego prawidłowe wykonanie stwarza 
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla osób trzecich lub ich mienia. 
 
2.6.2 Wyposażenie osób wykonujących skoki ze statków powietrznych 
Skoczek podczas skoków ze statków powietrznych jest wyposażony co najmniej w: 
1)  komplet spadochronów (główny i zapasowy); 
2)  nóż. 
2.6.2.1.  Skoczek  spadochronowy  może  mieć  przy  sobie  w  czasie  wykonywania  skoku dodatkowe wyposażenie 
lub przedmioty wynikające z rodzaju skoku. 
2.6.2.2.  Spadochron zapasowy używany do skoku z pasażerem należy wyposażyć w AAD. 
 
2.6.3. Inne wymagania i ograniczenia podczas niektórych rodzajów skoków 
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2.6.3.1.  Skoki pokazowe wykonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 123 ust. 1f ustawy. 
2.6.3.2.  Skoki podczas zawodów sportowych wykonuje się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów. 
 
2.6.3.3.  Jeżeli  w  sąsiedztwie  lotniska,  na  którym  są  wykonywane  skoki  spadochronowe, znajdują się wody, 
w szczególności takie jak rzeka, jezioro lub morze, bezpieczeństwo podczas  skoków  zapewnia  się  w  sposób  
określony  w  instrukcji  użytkowania  tego lotniska. 
 
2.6.4. Dodatkowe wymagania podczas skoków uczniaskoczka 
2.6.4.  Uczeńskoczek  wykonuje  skoki  ze  spadochronem  tylko  pod  nadzorem  instruktora spadochronowego. 
Nadzór może być prowadzony zarówno z ziemi, jak i z powietrza. 
2.6.4.1.  Podstawowe wyposażenie uczniaskoczka, zasady jego przygotowania i kontroli przed skokiem oraz ilość 
skoków, którą może wykonać w zależności od ich rodzaju, określa podmiot szkolący. 
2.6.4.2.  Podczas  skoku  uczniaskoczka  na  pokładzie  statku  powietrznego  jest  niezbędna obecność instruktora 
prowadzącego nadzór nad uczniemskoczkiem lub wyrzucającego. 
2.6.4.3.  O doborze sprzętu dla konkretnej osoby i jego zakwalifikowaniu do szkolenia, przy braku  jednoznacznej  
informacji  i  przeciwwskazań  w  dokumentacji  spadochronu, decyduje  instruktor  na  podstawie  własnej  wiedzy  
i  doświadczenia  oraz  ogólnie przyjętych sposobów postępowania. 
2.6.4.4.  Uczeńskoczek nie wykonuje skoków: 
1)  z wysokości poniżej 600 m nad rzeźbą terenu; 
2)  z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.; 
3)  nocnych; 
4)  na wodę; 
5)  podczas pokazów lotniczych; 
6)  bez AAD dla spadochronu zapasowego; 
7)  bez kasku. 
2.6.4.4.1.  Uczeńskoczek  może  wykonywać  skoki  bez  AAD  dla  spadochronu  zapasowego, wyłącznie  
w przypadku realizacji zleconego szkolenia, na potrzeby sił zbrojnych lub służb  porządku  publicznego,  po  
uzyskaniu  przez  podmiot  szkolący  zgody  Prezesa Urzędu, pod warunkiem że: 
1)  skoki  są  wykonywane  z  natychmiastowym  otwarciem pokrowca  spadochronu głównego na linę desantową 
lub 
2)  skoczek  jest  wyposażony  w  urządzenie  zabezpieczające  otwarcie  pokrowca spadochronu głównego. 
 
2.6.5. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych 
2.6.5.1.  Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych podczas wykonywania skoków określa się w zalecanej  metodyce  
postępowania  w  sytuacjach  niebezpiecznych,  stanowiącej załącznik  do  regulaminu  organizatora  lub  dokumentów  
wewnętrznych  podmiotu szkolącego. 
2.6.5.1.1. W sytuacjach niebezpiecznych skoczek ma prawo postąpić w sposób, który uzna za najskuteczniejszy   
w  zaistniałej  sytuacji,  niezależnie  od  zalecanej  metodyki postępowania, o której mowa w pkt 2.6.5.1 i 2.6.5.2. 
2.6.5.2. Jeżeli podczas skoku spadochron zaczepi się o statek powietrzny i skoczek zawiśnie, to niezwłocznie  
powinien  uwolnić  się  od  zaczepionej  czaszy  i  ratować  na  pozostałym spadochronie. 
2.6.5.3. Załoga i wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie statku powietrznego wyposażone w spadochrony,  
w przypadku gdy dalszy lot lub lądowanie na tym statku zagraża ich życiu, mogą opuścić pokład statku  
powietrznego,  wykonując  skok  ratowniczy  ze spadochronem. 
2.6.5.3.1. Skok ratowniczy ze statku powietrznego wykonuje się po komendzie dowódcy statku powietrznego lub 
bez  tej  komendy,  jeżeli  dalsze  przebywanie  na  pokładzie  statku powietrznego stwarza zagrożenie dla życia lub 
wydanie tej komendy nie jest możliwe. 
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ROZDZ I A Ł  3  

 

S PR Z Ę T  S P A D O C H R O N O W Y  
 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji spadochronów 

3.1.1. Spadochrony eksploatuje się zgodnie z zaleceniami producenta, jeżeli zostały opublikowane. 

3.1.2. W załączniku 8 regulaminu uwzględniono Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
opracowane przez podmiot nadzorujący zgodnie z najnowszą wiedzą związaną z eksploatacją 
spadochronów oraz w związku z zaistniałymi zdarzeniami lotniczymi. 
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ROZDZIAŁ  4 
 

W Y K O N Y W A N I E  LO TÓW  P O D C Z A S  SKOKÓW  S P A D O C H R O N O W Y C H  

 

4.1. Wymagania dla pilota wywożącego 
 
4.1.1 Pilot wywożący, przed rozpoczęciem skoków, zapoznaje się z zasadami organizacji oraz warunkami 
wykonywania skoków w danym dniu. 
4.1.2. Podczas lotu statku powietrznego, z którego pokładu planuje się wykonywanie skoków 
spadochronowych, załoga posiada przygotowane do użycia spadochrony osobiste lub spadochrony 
przeznaczone dla całego statku powietrznego. 
4.1.3. Osoby niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem skoków spadochronowych mogą być zabierane na 
pokład statku powietrznego, jeżeli wyposażenie tego statku pozwala na zapewnienie im bezpieczeństwa 
podczas skoków oraz jeżeli statek powietrzny lub te osoby są wyposażone w spadochron i zostały 
poinstruowane o sposobie jego użycia w celach ratowniczych.  Za bezpieczne wejście tych osób na pokład, 
instruktaż, sprawdzenie ważności ułożenia i gotowości spadochronów do użycia oraz zapewnienie tym 
osobom bezpieczeństwa, także po wyskoku skoczków, jest odpowiedzialny dowódca statku powietrznego, 
chyba że organizator wyznaczył inne osoby odpowiedzialne za te zadania. 
4.1.4.  W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia członka załogi, skoczka, pasażera lub innej sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu na pokładzie statku powietrznego, pilot przerywa wykonywanie zadania  
i powraca na miejsce startu albo ląduje w innym właściwym miejscu. 
4.1.5. Statki powietrzne nie mogą przelatywać w odległości mniejszej niż 200m od opadających 
spadochronów, a lądowanie przed ich przyziemieniem może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu 
zgody od kierownika startu lub skoków, w bezpiecznej odległości od przewidywanego miejsca lądowania 
spadochronów. 
4.1.6. Jeżeli skoki wykonuje się z kilku statków powietrznych, które nie wykonują lotu w szyku, nad punktem 
zrzutu może znajdować się tylko jeden statek powietrzny. 
4.1.7. Zniżanie statku powietrznego, z którego wykonuje się skoki, jest wykonywane poza obszarem 
opadania spadochronów, z uwzględnieniem sytuacji niezamierzonego, zbyt wczesnego lub zbyt późnego 
otwarcia spadochronu. Lądowanie statku powietrznego w przypadku braku łączności odbywa się w rejonie 
niestwarzającym możliwości kolizji ze spadochronem. 
4.1.8. Jeżeli przed lotem nie poczyniono innych uzgodnień organizacyjnych, dowódca statku powietrznego 
jest odpowiedzialny za sporządzenie listy załadowczej oraz za to, kto znajduje się na pokładzie statku 
powietrznego podczas skoków. 
4.1.9.  Jeżeli  skoki  są  wykonywane  bez  obecności  kierownika  skoków,  jego  obowiązki w zakresie  
analizy  warunków  meteorologicznych  oraz  informacji  o  ograniczeniach związanych z ruchem lotniczym, 
uzyskanie stosownych zezwoleń, oznaczenie punktu odniesienia  rejonu  lądowania  skoczków  –  jeżeli  
wymaga  tego  rodzaj  skoków,  oraz określenie  planowanego  miejsca  lądowania  skoczków, należą  do  
dowódcy  statku powietrznego, chyba że organizator wyznaczy inne osoby odpowiedzialne za te zadania. 
4.1.10. Dowódca statku powietrznego nie może wykonywać lotu z prędkością opadania, która mogłaby 
spowodować zadziałanie AAD w spadochronach używanych przez przebywających na pokładzie skoczków. 

 
4.2. Przygotowanie statku powietrznego do wywożenia skoczków  

 
4.2.1.   Statek powietrzny używany do wykonywania skoków powinien być przygotowany w sposób 
zapewniający prawidłowe przewiezienie skoczków do miejsca zrzutu i wyjście skoczków z pokładu statku 
powietrznego. 



  

 

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH Rozdział 4 

  

Wydanie 1 z: 21.04.2021 

Zmiana Nr: 0 Wykonywanie lotów podczas Skoków Spadochronowych Strona 42 

4.2.2. Organizator i dowódca statku powietrznego przeprowadzają ocenę przygotowania statku 
powietrznego do wykonywania skoków. 
 

4.3.  Równoczesne wykonywanie lotów i skoków 
 
4.3.1. Dopuszcza się wykonywanie skoków spadochronowych w miejscu, w którym są organizowane  

w tym czasie loty innych statków powietrznych, jeżeli: 
1) instrukcja użytkowania danego lotniska nie zabrania wykonywania równocześnie lotów statków 

powietrznych i skoków – w przypadku lotnisk lub lądowisk; 
2) zapewniono łączność radiową ze statkami powietrznymi, z których wykonuje się skoki, oraz  

z pozostałymi statkami albo zapewniono inne środki umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości od 
statków powietrznych nieuczestniczących w skokach; 

3)  w czasie skoków, opadania i lądowania spadochronów, statki powietrzne nieuczestniczące w skokach 
znajdują się w bezpiecznej odległości od toru opadania spadochronów; 

4)  w miejscu planowanego lądowania skoczków nie odbywa się ruch statków powietrznych z włączonymi 
silnikami, rozruch silników lub próby. 

 
4.4. Odpowiedzialność skoczka i instruktora 
 
4.4.1. Uczeńskoczek   oraz   pasażer   zostaje   poinformowany   przez   instruktora  
o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości 
udzielenia pomocy podczas wykonywania skoku. 
4.4.2. Uczeńskoczek oraz pasażer w szczególności zostaje zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem 
się odpowiedzialności przez niektórych producentów spadochronów, umieszczonymi na czaszy lub  
w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania 
spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku. 
4.4.3. Za ocenę gotowości do skoku, w szczególności: użycie spadochronów posiadających ważne 
ułożenie, ważność dokumentacji osobistej skoczka, kompletność oraz gotowość do użycia spadochronów 
i wyposażenia, prawidłowość nałożenia spadochronu oraz wybór rodzaju wykonywanego skoku, jest 
odpowiedzialny: 
1) w przypadku skoczka spadochronowego – skoczek osobiście; 
2) w przypadku uczniaskoczka – instruktor spadochronowy wykonujący nadzór nad uczniem w tym skoku. 
4.4.4. W przypadku nieodpłatnego udostępniania spadochronu skoczkom spadochronowym, za stan 
techniczny spadochronu oraz jego przygotowanie do skoku, w tym kontrolę dokumentów, ponosi 
odpowiedzialność skoczek spadochronowy, który wykonuje skok, niezależnie od tego, czy spadochron był 
mu użyczany w stanie ułożonym do skoku czy nie. 
4.4.5.  Za decyzję o wykonaniu oraz za poprawne wykonanie skoku odpowiedzialność ponosi sam skoczek 
(uczeńskoczek). 
4.4.6. Na listę załadowczą może zgłosić uczniaskoczka jedynie instruktor spadochronowy odpowiedzialny 
za skoczka w tym skoku. 
4.4.7. Uczeńskoczek nie wykonuje skoku, jeżeli na dany skok nie zapewnił sobie nadzoru instruktora 
spadochronowego. 
4.4.8. Jeżeli organizatorem skoków jest grupa skoczków, skoczkowie ci ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za sposób organizacji skoków. 
4.4.9. Skoczkowie, o których mowa w pkt 4.4.8, wyznaczają spośród siebie osobę, która podejmie się 
koordynacji działań mających na celu ustalenie zasad organizacji, o których mowa w rozdziale 2. 
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4.4.10. Osoba, o której mowa w pkt 4.4.9, potwierdza podjęcie się koordynacji przez odpowiednią 
adnotację oraz złożenie podpisu na liście załadowczej. 
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ROZDZIAŁ  5 
 

ZAŁACZN IK I  
 

 

Wykaz załączników 
1. Lista załadowcza 
2. Oświadczenie uczestnika skoków 
3. Sygnały wykładane na miejscu startu i lądowania 
4. Zalecana metodyka postepowania w sytuacjach awaryjnych 
5. Warunki wykonywania poszczególnych rodzajów skoków 
6. Sposób postępowania w sytuacjach zaistnienia zdarzenia lotniczego 
7. Polityka prywatności ochrona danych osobowych 
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Załącznik nr 1. Lista załadowcza 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika skoków 
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Załącznik nr 3. Sygnały wykładane na miejscu startu i lądowania 
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Załącznik nr 4. Zalecana metodyka postępowania w sytuacjach awaryjnych 
 

Sytuacje awaryjne  
 

 Pierwsze skoki uczniowie wykonują w stanie wysokiego stresu. Aby uprościć zasady oceny czaszy głównej 
wprowadzone są trzy kryteria oceny prawidłowego jej otwarcia: 

• Czy nad głową jest cokolwiek? 
• Czy czasza wygląda prawidłowo? 
• Czy czaszą można sterować i można ją zahamować? 

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi NIE, należy niezwłocznie przystąpić do podjęcia procedury 
awaryjnej. 
 
TRZY WAŻNE WYSOKOŚCI!!! 
 
Wysokość otwarcia – zależy od: 

• ustaleń obowiązujących na danym lotnisku 
• doświadczenia skoczka 
• rodzaju wykonywanych skoków 

 
Niezależnie od lokalnych przepisów nigdy nie powinno otwierać się poniżej 600 m (wysokość zalecana  
i stosowana we wszystkich krajach stowarzyszonych w FAI) 
ZAPAMIĘTAJ: w Polsce obowiązującą wysokością otwarcia – napełnienia czaszy jest 700 m. 
 
Wysokość decyzji:  

• 600 m – do tej wysokości trzeba zdecydować się, czy należy rozpocząć procedurę awaryjną 
 
Wysokość ratownicza:  

• 450 m – od tej wysokości nie ma czasu na zastanawianie, trzeba działać błyskawicznie i ratować 
się (w zależności od awarii wczepienie czaszy głównej i otwarcie spadochronu zapasowego lub 
tylko otwarcie spadochronu zapasowego). 

 

Rodzaj awarii: NIESTABILNA SYLWETKA 

Opis awarii 

Uczeń utracił stabilność i obraca się wokół osi poziomej, co wyklucza otwarcie spadochronu głównego 

Zalecane postępowanie 

Jeśli próby ustabilizowania lotu są nieudane, poniżej wysokości planowanego otwarcia czaszy głównej i najpóźniej 
do najniższej wysokości podjęcia procedury awaryjnej należy otworzyć spadochron zapasowy. 

Profilaktyka 

• Ćwiczenia naziemne po każdej przerwie w skokach, 
• Prawidłowy dobór kombinezonu 
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Rodzaj awarii: ZABLOKOWANY/NIEZNALEZIONY PILOCIK LUB UCHWYT 

Opis awarii 

Skoczek nie może znaleźć uchwytu lub pilocika, którego nie może wyciągnąć z pancerza/kieszonki. 
Skoczek może ciągnąć luźną końcówkę taśm uprzęży lub element swojej odzieży. 

Zalecane postępowanie 

W przypadku nieudanej próby odnalezienia i wyciągania uchwytu lub pilocika należy natychmiast 
powrócić do neutralnej sylwetki i podjąć drugą próbę. Jeśli druga próba jest nieudana natychmiast 
otwieramy spadochron zapasowy. 
Nie ma potrzeby wyrywania uchwytu odczepiającego spadochron główny. Nie wolno ciągnąć za tasiemkę 
łączącą pilocik z paczką. 

Profilaktyka 

• Dbałość o miejsce mocowania uchwytu i stan techniczny kieszonki, 
• Zabezpieczone końcówki taśm uprzęży, 
• Wkładanie uchwytu i pilocika zgodnie z instrukcją systemu, 
• Kontrola uchwytu lub pilocika tuż przed opuszczeniem statku powietrznego 

 
 

Rodzaj awarii: PRZYSSANIE PILOCIKA 

Opis awarii 

Pilocik znajduje się w strefie zawirowań powietrza nad skoczkiem i jest dociskany przez nie do 
pokrowca spadochronu 

Zalecane postępowanie 

Spojrzenie do góry, lub wysunięcie rąk przed siebie powinno zmienić pozycję i usunąć awarię. Zalecana 
jest tylko jedna próba zmiany pozycji. Nie wolno sięgać ręką do pilocika. 
Jeśli próba startu pilocika nie powiodła się należy otworzyć spadochron zapasowy. 
Przy tej awarii możliwe jest otwarcie dwóch czasz spadochronów – patrz postępowanie z dwiema 
czaszami. 

Profilaktyka 

Sprawdzenie stanu technicznego pilocika sprężynowego. Prawidłowe wyrzucanie pilocika miękkiego, 
gdzie skoczek puszcza uchwyt przy największym jego oddaleniu od obrysu sylwetki neutralnej. 
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Rodzaj awarii: HOLOWANIE PILOCIKA 

Opis awarii 

Proces otwierania spadochronu głównego został zatrzymany, skoczek holuje pilocik nad sobą z jednego 
z powodów: 

• System kill line nie został rozciągnięty – pilocik jest zgaszony, 
• Za duży opór na zawleczce w pętli zamykającej, 
• Zawleczka odpruła się od tasiemki, 
• Złe zapięcie pokrowca 

Zalecane postępowanie 

Otwarcie spadochronu zapasowego. Nie wolno sięgać do taśmy łączącej pilocik z zawleczką, gdyż grozi 
to poważniejszą awarią. 
Przy tej awarii możliwe jest otwarcie dwóch czasz spadochronów – patrz postępowanie z dwiema 
czaszami. 

Profilaktyka 

• Prawidłowa kompletacja zestawu i dobrana długość pętli zamykającej, 
• Rozciągnięty i skontrolowany system kill line, 
• Zamknięcie pokrowca zgodne z instrukcją układania, 
• Dbałość o stan techniczny sprzętu 

 
 

Rodzaj awarii: PODKOWA 

Opis awarii 

Pilocik, tasiemka łącząca lub linki nośne zaczepione o ciało skoczka lub pokrowiec blokują proces 
otwarcia. Pokrowiec jest otwarty, paczka spadochronu lub spadochron na zewnątrz. Nad skoczkiem 
nieotwarty prawidłowo spadochron tworzy kształt podkowy 

Zalecane postępowanie 

O ile czas na to pozwala odczepienie czaszy głównej i doprowadzenie do tzw flagi, czyli spadochron 
połączony jest ze skoczkiem tylko w jednym punkcie. 
Uwaga! Zamki trzy kółkowe mogą pozostać zamknięte pomimo wyrwania uchwytu, gdyż pracują pod 
innym kątem. 
Niezwłoczne otwarcie spadochronu zapasowego. 

Profilaktyka 

• Dbałość o stan pętli zamykającej pokrowiec, 
• Prawidłowe postępowanie w sytuacji holowania pilocika, przyssania lub zablokowania pilocika 

 



 

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH Rozdział 5 

 

 
Wydanie 1 z: 21.04.2021 

Zmiana Nr: 0 ZAŁĄCZNIKI Strona 59 
 

Rodzaj awarii: PACZKA NAD GŁOWĄ 

Opis awarii 

Proces otwarcia został zablokowany na etapie wyplatania linek lub wyciągania czaszy z paczki. 

Zalecane postępowanie 

Niezwłoczne odczepienie czaszy głównej i otwarcie spadochronu zapasowego. 

Profilaktyka 

• Dbałość o stan paczki i gumek, 
• Prawidłowo wykonywane wplatanie linek w gumki 

 
 
 

Rodzaj awarii: ZAWIĄZANA CZASZA 

Opis awarii 

Czasza główna została wyciągnięta z paczki, nie widać slajdera. 

Zalecane postępowanie 

Niezwłocznie odczepić czaszę główną i otworzyć spadochron zapasowy. 

Profilaktyka 

Staranne sprawdzenie linek przed układaniem spadochronu. 

 
 
 

Rodzaj awarii: ZERWANA LUB ODCZEPIONA TAŚMA NOŚNA 

Opis awarii 

W trakcie otwarcia jedna z taśm pęka lub odczepia się jeden z zamków trzykółkowych. 

Zalecane postępowanie 

Natychmiast podjąć próbę odczepienia drugiej taśmy nośnej poprzez wyrwanie uchwytu. Uwaga! 
Odczepienie może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Niezwłocznie otworzyć spadochron zapasowy. 

Profilaktyka 

• Układanie spadochronu zgodnie z instrukcją, 
• Dbałość o stan taśm nośnych i zamków. 
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Rodzaj awarii: ZBYT DŁUGIE OTWARCIE/ZATRZYMANIE SLAJDERA/NIENAPEŁNIONE SKRAJNE 
KOMORY 

Opis awarii 

Otwarcie trwające dłużej niż zwykle, w którym slajder pozostaje blisko czaszy i/lub nie napełniają się 
skrajne komory. 

Zalecane postępowanie 

Symetryczne, kilkukrotne ściągnięcie tylnych taśm nośnych. Jeśli slajder jest w dolnym położeniu,  
a skrajne komory pozostają nienapełnione skoczek może podjąć próbę napompowania czaszy symetrycznie 
kilkakrotnie ściągając obie sterówki. Przy braku poprawy niezwłoczne odczepienie czaszy głównej  
i otwarcie zapasowej. 

Profilaktyka 

Dbałość o stan techniczny linek, slajdera i czaszy głównej. 

 
 

Rodzaj awarii: PILOCIK W LINKACH 

Opis awarii 

Spadochron napełniony, pilocik przerzucony do przodu i zaplątany w linkach. 

Zalecane postępowanie 

Należy sprawdzić, czy spadochron leci prosto, czy można nim sterować i czy przy hamowaniu jest 
stabilny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości niezwłocznie odczepić czaszę główną i otworzyć 
spadochron zapasowy. 

Profilaktyka 

Brak.   

 
 

Rodzaj awarii: SKRĘCENIE LINEK 

Opis awarii 

Czasza napełniona, poskręcana w linkach. 

Zalecane postępowanie 

Jeśli czasza jest stabilna i nie nurkuje podjąć próbę rozkręcenia. Jeśli do wysokości planowanej 
procedury awaryjnej skoczek nie rozkręcił się, lub spadochron dokręca się należy niezwłocznie odczepić 
spadochron główny i otworzyć zapasowy. 
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Profilaktyka 

• Dbałość o prawidłową sylwetkę przy otwieraniu spadochronu, 
• Układanie spadochronu zgodnie z instrukcją, 
• Dbałość o stan techniczny gumek oraz pilocika. 

 
 

Rodzaj awarii: PRZERZUCENIE LINEK 

Opis awarii 

Czasza odkształcona, linki sterownicze przerzucone do przodu. 

Zalecane postępowanie 

Niezwłoczne odczepienie czaszy głównej i otwarcie zapasowej. 

Profilaktyka 

Układanie spadochronu zgodnie z instrukcją. 

 
 

Rodzaj awarii: SUPŁY SAMOZACISKOWE 

Opis awarii 

Czasza napełniona, odkształcona. Linki tworzą supeł, który może zablokować pracę slajdera. 

Zalecane postępowanie 

Niezwłocznie odczepić czaszę główną i otworzyć zapasową. 

Profilaktyka 

Układanie spadochronu zgodnie z instrukcją. 
Dbałość o stan linek i gumek. 

 
 

Rodzaj awarii: PĘKNIĘCIE CZASZY, ZERWANIE LINEK 

Opis awarii 

Spadochron uszkodzony w procesie otwierania. Rozdarta czasza lub zerwane linki. 

Zalecane postępowanie 

Niezwłocznie odczepić czaszę główną i otworzyć zapasową. 

Profilaktyka 
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• Dbałość o stan czaszy, 
• Układanie zgodnie z instrukcją 

 
 
 

Rodzaj awarii: SPLĄTANIE Z INNYM SKOCZKIEM 

Opis awarii 

Na skutek kolizji skoczkowie splątali się ze sobą. 

Zalecane postępowanie 

Należy postępować zachowując następujące zasady: 
• Nawiązujemy komunikację, 
• Sprawdzamy konfigurację splątania – czy któraś z czasz jest napełniona, 
• Jeśli to możliwe ściągamy z siebie linki (lub je przecinamy), 
• Możliwe jest wylądowanie dwóch skoczków na jednej sprawnej czaszy, 
• Poniżej 150 metrów, puszczenie skoczka na niewypełnionej czaszy grozi mu śmiercią, 
• Można otworzyć spadochrony zapasowe, aby zmniejszyć prędkość spadania zespołu 

Profilaktyka 

• Zachowanie separacji pionowej i poziomej, 
• Każdorazowe sprawdzanie przestrzeni wokół siebie przed każdym manewrem na czaszy 

 
 

Rodzaj awarii: DWIE CZASZE SPADOCHRONÓW 

Opis awarii 

Spadochron główny i zapasowy jednocześnie w pełni lub częściowo napełnione. 

Zalecane postępowanie 

Dwa spadochrony mogą przyjąć następujące konfiguracje: 
Dwupłatowiec – jeden spadochron za drugim. W takim układzie można sterować przednią czaszą, tylna 
pozostaje zahamowana. Do lądowania nie wolno hamować przedniego spadochronu. Nie wolno 
odczepiać czaszy głównej 
Banan – spadochrony obok siebie. Układ niestabilny, można wyczepić czaszę główną. 
Wariat – czasze naprzeciwko siebie. Konieczne odczepienie czaszy głównej. 
Jeśli sytuacja na to pozwala przed odczepieniem czaszy głównej należy rozłączyć RSL 

Profilaktyka 
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• Prawidłowa wysokość otwarcia czaszy, 
• Unikanie gwałtownych manewrów poniżej 500 metrów, 
• Dbałość o położenie zawleczki spadochronu zapasowego, 

 
 
 

Rodzaj awarii: LĄDOWANIE NA DRZEWACH 

Opis awarii 

Skoczek ląduje na terenie zalesionym. 

Zalecane postępowanie 

Hamowanie spadochronu przy założeniu, że wytracenie prędkości nastąpi na wysokości szczytów drzew. 
Celujemy w szczyt drzewa. Nogi złączone razem podniesione wyżej niż zwykle, aby chronić brzuch, ręce 
wysunięte do przodu. Konieczne jest chronienie twarzy przy pomocy skrzyżowanych ramion. 
Niezwłocznie po uderzeniu trzeba złapać się gałęzi, aby uniknąć niekontrolowanego zsunięcia z drzewa. 
Jeśli skoczek zawisł stabilnie a zejście z drzewa może być dla niego niebezpieczne należy poczekać na 
pomoc, można w tym celu zamocować się do najbliższego konara przy pomocy taśmy piersiowej.  
Jeśli zejście z drzewa nie stanowi zagrożenia, można ostrożnie się wyswobodzić i zejść. Oceny sytuacji  
i samą skoczek dokonuje na własną odpowiedzialność. 

Profilaktyka 

Prawidłowe sterowanie spadochronem 

 
 
 

Rodzaj awarii: LĄDOWANIE NA WODZIE 

Opis awarii 

Skoczek ląduje w zbiorniku wodnym. 

Zalecane postępowanie 
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Jeśli skoczek podejrzewa, że będzie lądował w wodzie niezwłocznie rozpoczyna czynności 
przygotowawcze: 
Rozluźnia taśmy udowe i poprawia się w uprzęży 
Rozpina taśmę piersiową (przy zachowaniu szczególnej ostrożności – jedna z rąk jest podniesiona do 
góry lub trzyma taśmę uprzęży po drugiej stronie zamka piersiowego. 
Hamuje spadochron na 75% 
Wysuwa się z uprzęży w momencie zanurzenia nóg, 
Wypływa na bok zachowując szczególną ostrożność przez unoszącym się na powierzchni spadochronem. 

Profilaktyka 

Prawidłowe sterowanie spadochronem 

 
 
 

Rodzaj awarii: LĄDOWANIE NA ZABUDOWANIACH 

Opis awarii 

Skoczek ląduje w na zabudowaniach 

Zalecane postępowanie 

Jeśli podczas sterowania istnieje zagrożenie lądowania na zabudowaniach, należy wcześniej rozłączyć 
system RSL. Lądując należy znaleźć największą, bezpieczną powierzchnię – może być dach budynku. Po 
wylądowaniu na dachu budynku niezwłocznie trzeba zgasić czaszę, lub pozbyć się jej poprzez odczepienie 
od zestawu spadochronów. Wszelkie elementy trwale zamocowane do dachu można traktować, jako 
pomocne przy zapobieganiu ściągnięcia przez wiatr.  
Przy lądowaniu blisko krawędzi dachu należy rozważyć możliwość odbicia się od niego i lądowania niżej. 
Należy liczyć się z tzw. twardym lądowaniem. Podczas lądowania na zabudowaniach, najważniejszym 
priorytetem jest znalezienie najbezpieczniejszego miejsca a dopiero później zasady lądowania pod wiatr. 

Profilaktyka 

Prawidłowe sterowanie spadochronem 

 
 
 

Rodzaj awarii: LĄDOWANIE NA LINIACH ENERGETYCZNYCH 

Opis awarii 

Skoczek ląduje na linii energetycznej. 

Zalecane postępowanie 
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Podczas lądowania na liniach energetycznych konieczne jest unikanie jednoczesnego zetknięcia z dwoma 
przewodami. Skoczek powinien odbić się obunóż od przewodu, na zewnątrz linii. Nie wolno łapać się 
przewodów. 
Należy liczyć się z twardym lądowaniem.  

Profilaktyka 

Prawidłowe sterowanie spadochronem 
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Załącznik nr 5. Warunki wykonywania poszczególnych rodzajów skoków 
 
Uwaga! Do wszystkich rodzajów skoków, oprócz skoków szkolnych i szkolnych AFF, wymagane jest 
posiadanie co najmniej świadectwa kwalifikacji „B” lub równoważnego dokumentu innego państwa. 
Wymagane jest również spełnienie wymagań „standardowego wyposażenia”. Inne wymagania, ograniczenia 
i wyposażenie dodatkowe wymienione są poniżej. 
 
 
1.SKOKI NISKIE – Skoki wykonywane pojedynczo, z wysokości do 1800m, w celu doskonalenia 
umiejętności pilotowania spadochronu, celności skoku, zapoznania ze sprzętem, sprawdzenia sprzętu, 
skoki w teren przygodny poza lądowiskiem. 
 
2.SKOKI SZKOLNE AFF – Skoki wykonywane przez uczniów skoczków w asyście instruktora  
z uprawnieniami INS(AFF) w trakcie szkolenia AFF. 
 
3.SKOKI SZKOLNE – Skoki wykonywane przez uczniów skoczków pod nadzorem instruktora  
z uprawnieniami minimum INS. 
 
4.SKOKI SOLO – Skoki wykonywane pojedynczo z wysokości od 1800 do 5000m, w celu m.in. 
doskonalenia techniki płaskiego spadania, obrotów lub salt oraz prawidłowej sylwetki do otwarcia 
spadochronu. 
W czasie skoku SOLO ZABRONIONE jest: znaczne przemieszczanie się w poziomie. Zakaz ma celu 
ograniczenie wystąpienia kolizji skoczków w czasie spadania, otwarcia spadochronu lub bezpośrednio po 
napełnieniu się czaszy. 
 
5.FORMACJE PŁASKIE – Formation Skydiving (FS)Skoki wykonywane w grupie dwóch i więcej osób, 
gdzie w płaskiej pozycji swobodnego spadania budowane są różne figury. 
Wyposażenie: twardy kask, najlepiej typu „full face”, sygnalizator akustyczny. 
 
6.Skoki FF (VFS, TRACK, ANGLE, DYNAMIC) 
6.1.Vertical Formation Skydiving (VFS) Skoki wykonywane w grupie od dwóch i więcej osób, gdzie  
w pionowej pozycji swobodnego spadania budowane są różne figury. 
•Wymagania: ŚK(B) lub dokument równoważny. Pozytywna weryfikacja u organizatora. 
•Wyposażenie: Sygnalizator akustyczny, twardy kask, najlepiej typu „full face”, pokrowiec spadochronu 
skonfigurowany do skoków FF – sprawna kieszonka pilocika, przykryte taśmy nośne spadochronu 
głównego, pętle zamykające spadochrony w dobrym stanie 
•Zalecenia: uchwyt spadochronu zapasowego w postaci poduszki, guma spinająca taśmy udowe, uchwyt 
otwierania spadochronu głównego przeznaczony do spadania z dużymi prędkościami (freefly pad), dwa 
sygnalizatory akustyczne. 
•Ograniczenia: Według uznania Kierownika Skoków. 
•Zakazy: Poniżej 200 skoków zakaz skoków FF pojedynczo. 
 
6.2.PRZEMIESZCZANIE W POZIOMIE  TRACK, ANGLE  Skoki wykonywane w celu osiągnięcia 
znacznego przemieszczania się w poziomie 
•Zalecenia: telefon komórkowy. Drugi wysokościomierz na udzie, przedramieniu lub taśmie piersiowej 
•Ograniczenia: Według uznania Kierownika Skoków. 
•Zakazy: track, angle track przy zachmurzeniu powyżej 7/8. 
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7.SKOKI WINGSUIT  
•Wymagania: minimum 200 skoków w książce skoków, udokumentowane, zakończone wynikiem pozytywnym 
przeszkolenie w zakresie skoków Wingsuit. 
•Wyposażenie: telefon komórkowy, sygnalizator akustyczny, wysokościomierz wizualny na taśmie 
piersiowej. 
•Zalecenia: spadochron 7komorowy, pokrowiec z „dynamic corners”, dwa sygnalizatory akustyczne. 
•Ograniczenia: maks. dwie grupy WS w jednym wylocie 
•Zakazy: Wingsuit przy zachmurzeniu powyżej 7/8. 
 
8.FORMACJE NA OTWARTYCH CZASZACH – Canopy Formation (CF) lub Canopy Relative Work 
(CRW)Skoki wykonywane w grupie dwóch i więcej osób, gdzie na otwartych spadochronach, budowane 
są różne figury. 
•Wymagania: minimum 100 skoków w książce skoków, znajomość sytuacji awaryjnych występujących  
w tego typu skokach (przeszkolenie teoretyczne), umiejętność lądowania w ograniczonym terenie 
•Wyposażenie: dwa noże 
•Zalecenia: spadochron przeznaczony do CF, odłączony RSL, rękawiczki ochronne, telefon komórkowy, 
worek na czaszę główną; rozejście formacji na wysokości 600m. 
 
9.SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI – powyżej 5000m Skoki wykonywane z wysokości powyżej 5000m AGL, 
z zaopatrzeniem w tlen. 
•Wymagania: ogółem minimum 150 skoków przy czasie swobodnego spadania 60 minut lub więcej, 
potwierdzonych w książce skoków (organizator może obniżyć wymaganą ilość skoków po sprawdzeniu 
umiejętności i wiedzy skoczka), min. 5 skoków w ciągu ostatniego miesiąca. 
•Wyposażenie: telefon komórkowy, odpowiednie ubranie do skoku (bielizna termiczna, kurtka lub koszulka 
polarowa). 
•Zalecenia: odłączony RSL. 
 
10.SKOKI NOCNE – Skoki odbywające się od zachodu do wschodu słońca.  
•Wymagania: Świadectwo Kwalifikacji minimum PJ(B) lub równoważne zagraniczne. 
•Wyposażenie: latarka lub inne źródła światła zamontowane na skoczku, telefon komórkowy, kask lub inna 
ochrona głowy, podświetlany wysokościomierz. 
•Zalecenia – według uznania Kierownika Skoków. 
•Zakazy – według uznania Kierownika Skoków. 
 
11.SKOKI POKAZOWE Wykonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 123 ust. 1f ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, tekst jednolity  Dz.U. 2017 poz. 
1488. 
•Wymagania: Świadectwo Kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ(C), min. 200 skoków, w tym co 
najmniej 5 skoków na spadochronie, na którym wykonuje się skok podczas pokazu lotniczego. 
•Wyposażenie: kask lub inna ochrona głowy, telefon komórkowy. 
•Zalecenia: model i wielkość spadochronu dobrane według planowanego terenu pokazów; należy zachować 
separację pomiędzy poszczególnymi skoczkami i tak planować podejście do lądowania, aby każdy ze 
skoczków miał wolną przestrzeń przy podejściu do lądowania i przyziemieniu; teren do lądowania należy 
zabezpieczyć w taki sposób, by żadna osoba postronna nie mogła się znaleźć na linii podejścia skoczków 
w ostatniej fazie lądowania; skoki w gęstej zabudowie, a także w terenie mocno zadrzewionym, należy 
wykonywać bez żadnych dodatkowych elementów, takich jak flagi, świece dymne, szarfy itp. utrudniających 
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lądowanie i manewrowanie spadochronem lub stosować wymienione wyposażenie o jak najmniejszych 
rozmiarach. 
 
12.SKOKI NA WODĘ Szczególny przypadek skoku w teren przygodny, z planowanym lądowaniu  
w zbiorniku wodnym lub rzece. 
•Wymagania: świadectwo kwalifikacji z minimalnym wpisem PJ(B); umiejętność pływania; głębokość wody  
w planowanym miejscu lądowania – min. 2m; siła wiatru przy tafli wody nie większa niż 8 m/s; szkolenie 
obejmujące procedury lądowania w wodzie, uwolnienia się z uprzęży, postępowanie ze sprzętem i znajomość 
zasad używania kamizelki ratunkowej. 
•Wyposażenie: kamizelka ratunkowa umożliwiająca utrzymanie na wodzie przez min. godzinę; jedna 
jednostka pływająca na dwóch skoczków – przy wodzie stojącej, jedna jednostka pływająca na jednego 
skoczka –przy skokach na rzekę. 
 
13.SKOKI TANDEMOWE Skoki z pasażerami. 
•Wymagania: Tandem pilot – świadectwo kwalifikacji z wpisanym uprawnieniem dodatkowym TANDEM, 
pasażer – osoba o wadze do 105 kg. 
•Skoki tandemowe –max prędkość wiatru przy ziemi do 10 m/s. 
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Załącznik nr 6. Sposób postępowania w sytuacjach zaistnienia zdarzenia lotniczego 
 
Sposób postępowania opisany został z Podręczniku Zarządzania Bezpieczeństwem „SMM”. 
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Załącznik nr 7. Polityka prywatności ochrona danych osobowych 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. 
Niniejsze pismo ma na celu przedstawić, jakie kategorie danych, w jaki sposób oraz na jakich zasadach są 
przetwarzane przez AVIACOM PROJECT Sp. z o.o. Informując o tym, wypełniamy obowiązek wynikający 
z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) oraz przepisów krajowych. 
 
1. Informacje o Administratorze danych osobowych 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością statutową, jak 
i działalnością gospodarczą/rolniczą w celu pozyskania środków na działalność statutową, jest AVIACOM 
PROJECT Sp. z o.o. wpisany do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej, Wydział Gospodarczy pod nr 
KRS 0000887840, REGON 388359298, NIP 5472223543. 
Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą 
maila, a także telefonicznie w następujący sposób: 
siedziba: ul. Kamińskiego 19/6, 43300 BielskoBiała; 
email: biuro@aviacom.pl 
tel.: 33 827 05 66 
 
2. Bezpieczeństwo danych osobowych 
1) Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych. Poza niniejszym dokumentem stanowiącym 
zbiór ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach 
prowadzonej działalności statutowej oraz pobocznej Administrator dba o to, by zawsze przedstawiać 
informacje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania od osoby, której dotyczą, w tym o celu  
i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie 
niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. 
2) W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające 
dostęp do danych osobowych pozyskanych przez Administratora jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby/podmioty zadania. 
3) Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne 
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym 
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. W takim przypadku, w stosownej 
umowie zawieranej z podmiotem trzecim Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy 
bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony 
danych osobowych, ich poufności i bezpieczeństwa. 
Umowy tego rodzaju są zwane umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podpisywanie tego 
rodzaju umów zapewnia Administratorowi pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie 
podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarza 
4) Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń 
danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki 
służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 
5) Administrator jest w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymagają od niego obowiązujące przepisy 
prawa), że w odniesieniu do danych osobowych działa zgodnie z przepisami prawa. 
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3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
1) Administrator danych osobowych ze względu na swoje statutowe cele, jak też prowadzoną działalność 
gospodarczą w szczególności w celu pozyskania na działalność statutową przetwarza następujące kategorie 
danych osobowych: 

a. wspólników Spółki, 
b. kursantów szkoleń teoretycznych lub praktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie, 
c. klientów świadczonych usług (m.in.: usług lotniczych – reklamowych i turystycznych, najmu 

nieruchomości, sprzedaży swoich usług i produktów), 
d. pracowników i współpracowników, 
e. kontrahentów, 
f. innych osób, których nie można sklasyfikować. 

2) Administrator danych podczas zbierania danych osobowych kieruje się przede wszystkim tzw. zasadą 
minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), a więc dba o to, by przetwarzać dane jedynie w zakresie 
niezbędnych do celów, dla których są gromadzone i przechowywane. 
3) Administrator w ramach kategorii danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej przetwarza przede 
wszystkim każdorazowo dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP, PESEL, serię i numer dowodu 
osobistego) oraz dane adresowe (adres e-mail, ulicę, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania 
tych danych uniemożliwia realizację celów, dla których dane te miały zostać pozyskane. 
4) Podczas realizacji swoich celów statutowych, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
Administrator może też prosić o podanie innych danych niż dane identyfikacyjne i adresowe, których 
podanie jest niezbędne ze względu na cel przetwarzania danych przez Administratora. Każdorazowy zakres 
danych osobowych wymaganych do realizacji celów/zadań Administrator wynika z odrębnych dokumentów, 
klauzul informacyjnych, które są przedstawiane osobie, której dane dotyczą, w momencie pozyskiwania jej 
danych osobowych. 
 
4. Cele i podstawy przetwarzania 
1) Administrator danych osobowych podczas wykonywania swojej działalności statutowej, jaki działalności 
gospodarczej, kieruje się przede wszystkim przejrzystością w zakresie sposobów i podstaw prawnych 
przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarza dane osobowe. Administrator 
dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane 
osobowe przetwarza jako Administrator danych. 
2) Administrator danych wskazuje, iż wszelkie dane osobowe, którymi dysponuje w swoich 
bazach/zbiorach/programach, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w następujących 
celach: 

a. związanych z realizacją zadań statutowych spółki, gdzie podstawą prawną przetwarzania tych 
danych jest obowiązek prawny wynikający zarówno z Kodeksu Spółek Handlowych, jak i Statutu Spółki 
AVIACOM PROJECT oraz wewnętrznych regulaminów; 

b. związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy, czy też realizacją oferowanych przez nas usług, 
gdzie podstawą prawną jest konieczność wykonania umowy (organizacja i realizacja kursów lotniczych – 
teoretycznych i praktycznych – ewidencja lotów); 

c. związanych z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym 
przetwarzanie danych swoich pracowników lub rozpatrywanie reklamacji, czy też udzielanie odpowiedzi 
na kierowane zapytania na zasadach przewidzianych przepisami prawa; 

d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wśród 
których można wymienić: prowadzenie statystyk w celu bieżącego kontaktu wynikających z podjętych 
działań zmierzających do zawarcia umowy, czy też prowadzonych negocjacji przed zawarciem umowy, 
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bieżący kontakt z podmiotami, z którymi zawarte są umowy, w wewnętrznych celach administracyjnych, 
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, marketingu i promocji działalności. 
3) Administrator wskazuje, że ilekroć przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie 
uzasadnionego interesu, stara się przeanalizować i zrównoważyć swój interes oraz potencjalny wpływ na 
osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów  
o ochronie danych osobowych. Administrator wskazuje, iż nie przetwarza danych osobowych w oparciu 
o uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą 
przeważałby nad jego interesami. 
 
5. Okres przetwarzania danych osobowych 
1) Okres przetwarzania danych przez Administratora jest zależny celu przetwarzania. Okres przetwarzania 
danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku 
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez 
okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej 
wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy lub realizacji 
usług, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 
2) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku 
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są 
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
 
6. Udostępnianie danych innym podmiotom 
1) Administrator może przetwarzane dane osobowe udostępniać także innym podmiotom, z którymi 
współpracuje w ramach ciążących na nim obowiązków prawnych lub realizacji swoich prawnie 
uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podmioty te mogą przetwarzać dane 
osobowe w imieniu Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, w szczególności 
będących przedmiotem wskazanych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Jako 
Administrator danych zapewniamy jednak prawidłowość przetwarzania danych, także po stronie 
podmiotów, którym przekazujemy dane osobowe. 
 
7. Uprawnienia osób, których dane dotyczą 
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
1) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie 
Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach  
i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane,  
i planowanym terminie usunięcia danych. 
2) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych 
danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Bezpłatnie Administrator dostarcza jedną kopię danych. 
Za wszelkie kolejne kopie Administrator zastrzega sobie prawo pobrania opłaty wynikającej z kosztów 
administracyjnych. 
3) Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy 
przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne. 
4) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie 
nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. 
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5) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje 
wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której 
dane dotyczą, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną 
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego 
zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). 
6) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie –w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku 
z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one 
dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania 
tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją    w tym zakresie techniczne możliwości 
zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu. 
7) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, 
może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez 
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. 
8) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może  
w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów 
związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. 
9) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 
10) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


