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Skoki spadochronowe w Polsce 
  
W Polsce mamy dwa typy miejsc, w których można wykonywać skoki spadochronowe. Pierwszym 
typem takich miejsc są aerokluby regionalne, znajdujące się na lotniskach trawiastych w pobliżu miast, 
dawnych wojewódzkich. Takie miejsca dawniej szkoliły w zakresie skoków spadochronowych, dziś 
jedne z nich szkolą dalej a inne nie. Szkolenia w takich miejscach dokonywane są dość archaiczną 
metodą "na linę" z samolotów, które nie wznoszą się na zbyt duże wysokości i palą dużo paliwa - 
Antonov AN2. Reasumując aerokluby regionalne to dość archaiczne miejsca, w których możemy 
wyszkolić się na skoczka spadochronowego. Nawet po wyszkoleniu możliwość wykonywania 
ciekawych, wysokich a zarazem dużej ilości skoków w aeroklubach jest marna. 

 
Spadochronowe strefy zrzutu: 
 

 
 

Nazwa "strefy zrzutu" wzięła się z amerykańskiej nazwy "drop zone". Strefa zrzutu to po pierwsze 
komercyjne miejsce w którym można skoczyć ze spadochronem. Po pierwsze może w takim miejscu 
skoczyć dowolna osoba w tak zwanym tandemie czyli wykonując skok z instruktorem. 
Szkolić się także mogą osoby chcące zostać skoczkiem poprzez szkolenia AFF. Co więcej 

szkolenia takie na strefie spadochronowej są bardzo efektywne. 

Ostatecznie spadochronowa strefa zrzutu to miejsce oferujące możliwość skoków dla osób 

mające licencje (świadectwo kwalifikacji) i będące samodzielnym skoczkiem. Osoby takie 

mogą na strefie wykonywać dość dużą ilość skoków. Skoki spadochronowe na strefach zrzutu 

wykonywane są zawsze z 4000 metrów. 

 

Strefy spadochronowe w Polsce: 

W naszym kraju mamy kilka stref spadochronowych. Rynek ten cały czas się rozwija. 

Obecnie można skakać na strefach w Chrcynnie koło Nasielska, Przasnyszu, Włocławku, 

Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim i Włocławku. 

  
http://skokispadochronowe-pl.blogspot.com/2011/02/skoki-spadochronowe-w-polsce.html 
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Rodzaje skoków spadochronowych  

W sporcie spadochronowym można uprawiać wiele dyscyplin, bądź rodzajów skoków. Potrafią się one 
dość mocno różnić od siebie zarówno wyglądem jak i techniką. Niektóre osoby uprawiające skoki 
spadochronowe specjalizują się w danej dziedzinie skoków i nie uprawiają żadnej innej. Niektóre 
techniki skoków są dużo popularniejsze od innych. W Polsce najpopularniejszy staje się w ostatnim 
czasie freefly. 
  

RW 

 
 

Jest to tradycyjna metoda skakania zespołowego i budowania formacji, w tak zwanych 

pozycjach płaskich czyli brzuchem skierowanym do ziemi. Bite są też rekordy świata w tej 

dziedzinie zwane big wayami. Nazwa RW bierze się z angielskiej nazwy Relativ Work. 

  

Freefly 

 
 

Najpopularniejsza w ostatnich lata technika skakania zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Freefly to rodzaj skoku spadochronowego polegający na locie wertykalnym czyli pionowo do 

ziemi. Lecieć freefly można w pozycji headdown czyli głową w dół bądź headup lub sitfly 

czyli głową do góry/na siedząco. We freefly można także latać zespołowo i tworzyć 

formacje/ewolucje, lecz zwane jest to VRW czyli Vertical Relativ Work 

  
http://skokispadochronowe-pl.blogspot.com/2011/02/rodzaje-skokow-spadochronowych.html 
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Bezpieczeństwo skoków  

Bezpieczeństwo skoków spadochronowych to bezsprzeczny priorytet w sporcie spadochronowym. 
Jest to zdecydowanie najważniejszy element szkolenia spadochronowego a także corocznego 
sprawdzania wiedzy każdego skoczka spadochronowego. Każdy skoczek powinien przestrzegać 
pisanych i bardzo sprecyzowanych zasad co do bezpieczeństwa swojego podczas skoku ale także 
innych osób znajdujących się w powietrzu i na ziemi. 
 
Bezpieczne skoki 

 
 
Skoki spadochronowe to zdecydowanie bezpieczna dyscyplina sportu i nikt nie powinien się obawiać 
ich wykonywania. Wielu skoczków na świecie jak i w Polsce ma za sobą tysiące, czasem nawet 
dziesiątki tysięcy skoków bez nawet najmniejszych uszczerbków na zdrowiu. Jak to możliwe? 
Bezsprzecznie najważniejsze jest aby stosować się do zasad bezpieczeństwa i używać do skoków 
dobrego i sprawdzonego sprzętu. 
 
Jakie elementy sprzętu odpowiedzialne są za bezpieczeństwo 
 
Każdy zestaw do skoków spadochronowych składa się z pokrowca spadochronowego, spadochronu 
głównego, spadochronu zapasowego oraz automatu spadochronowego. To właśnie od czasu, gdy 
zaczęto stosować automaty spadochronowe bardzo wzrosło bezpieczeństwo w tym sporcie. Automat, 
to urządzenie, które w momencie nie otwarcia przez skoczka głównego spadochronu samodzielnie 
otwiera spadochron zapasowy ratując skoczkowi życie 
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