
Oświadczenie komisji wypadkowej

Dn. 1.07.2008 r w trakcie wspinaczki zespołu kursowego, odbywającej się pod nadzorem Koleżanki
Moniki Niedbalskiej (PZA IT 161) w ramach jej prywatnej działalności instruktorskiej, doszło do
wypadku, w którym jedna osoba odniosła bardzo poważne obrażenia.

W celu zbadania okoliczności wypadku na Świnicy, powołany został przez Komisję Szkolenia  PZA
zespół komisji wypadkowej w składzie:

• Jarosław Caban,
• Marek Pokszan,
• Wojciech Święcicki,
• Wojciech Wajda.

Instruktorka Monika Niedbalska dopełniła obowiązku przedłożenia Komisji Szkolenia "Protokołu
wypadkowego". Dokument został sporządzony zgodnie obwiązującymi z procedurami i spełnia
wszystkie formalne wymogi.

Dodatkowo, w ramach prac komisji wypadkowej, zostały zebrane i poddane analizie oraz dyskusji
inne dostępne materiały dowodowe, tj.:

• zeznania uczestników wypadku (instruktorki, poszkodowanego oraz asekuratora osoby
poszkodowanej),

• wypisy z dokumentacji TOPR,
• opinie ratowników i przewodników IVBV: Mieczysława Ziacha oraz Adama Maraska,
• opinie osób wspinających się w tym sezonie na tej samej drodze,
• fotografie formacji skalnych w miejscu wypadku.

W wyniku czynności wyjaśniających, komisja wypadkowa doszła do następujących wniosków:
• wybór drogi był właściwy, warunki do zaakceptowania,
• instruktorka nie miała informacji co do doraźnych zagrożeń w ścianie,
• przygotowanie kursantów było wystarczające,
• czynności instruktorki były kompetentne,
• odpadnięcie nastąpiło z powodów niezawinionych przez uczestników wspinaczki,
• asekurator popełnił błąd polegający na puszczeniu liny,
• błąd asekuratora wynikał z naturalnego odruchu obronnego,
• niektóre obrażenia poszkodowanego prawdopodobnie powstałyby nawet gdyby doszło

do hamowania liną przy poprawnej asekuracji,
• postępowanie instruktorki po wypadku było właściwe.

W kwestii odpowiedzialności za wypadek i jego skutki nie stwierdza się czyjejkolwiek winy.

Przyczyna odpadnięcia oraz przebieg wydarzeń związane są realiami wspinaczki wysokogórskiej,
z którymi bezwzględnie trzeba się liczyć uprawiając taternictwo.

Ratownikom TOPR należą się szczególne podziękowania za sprawność akcji ratunkowej i skuteczność
pomocy jaką zapewnili poszkodowanemu.

Komisja wypadkowa przygotowała osobny dokument zawierajacy wnioski, zalecenia i propozycje
mające przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa i jakości szkoleń taternickich.
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