
UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW – WYD.  2003 
 

Wypadek lotniczy na szybowcu Cobra 15 ( SP-2693 ), pilotowanym przez pilota szybowcowego 
F.T., lat 34, który wydarzył się w dniu 21 maja 2002 r. w rejonie miejscowości Białołęka, 
 

W dniu 21 maja 2002 roku o godzinie 1610 pilot wystartował na szybowcu typu „Cobra-15”, (SP-2693) 
z lotniska Babice (Aeroklub Warszawski). Start odbył się za samolotem Morane MS 839 (SP-FRX). Wycze-
pienie nastąpiło w kominie termicznym w rejonie Żerania. Po osiągnięciu wysokości 1200 m pilot wykonał 
„przeskok” w kierunku Wołomina. Po jego minięciu skierował się w kierunku Wyszkowa. Przed Myszko-
wem krążył w kominie termicznym i uzyskał wysokość 1650 m. Następnie podjął decyzję o locie w stronę 
Babic przez Wołomin.  

8. 

 

Będąc nad Białołęką na wysokości około 850 m, dostał się w obszar silnych prądów zstępujących, a pró-
ba znalezienia komina nie powiodła się. Wysokość 
lotu szybko zmalała do 550 m. Pilot podjął decy-
zję o lądowaniu w terenie przygodnym. Teren 
z powietrza wyglądał na nieużytek (jasno-czarny 
kolor), który ocenił na około 250 m długości i 100 
m szerokości. Wzdłuż pola biegły bruzdy świad-
czące o nierównościach, a przewidywane podej-
ście poprzedzały poprzeczne pasy upraw oraz trzy 
kępy krzaków. Pilot wykonał krąg, przygotowując 
się do lądowania. W trakcie podejścia do lądowa-
nia oślepiło go słońce i w momencie przelotu nad 
kępami krzaków zawadził lewym skrzydłem o 
jedną z nich. Spowodowało to uderzenie dziobem 
szybowca o ziemię pod płaskim kątem i jego ob-
rót. 

 

Wypadek miał miejsce o godzinie 1840. Pilot ani żadna inna osoba postronna nie odniosły obrażeń. 
Szybowiec został poważnie uszkodzony i skierowany do naprawy specjalnej w certyfikowanym zakładzie. 

 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 
 

a) pilot do 21 maja 2002 roku wykonał 298 lotów, w tym 6 na typie, na którym nastąpił wypadek; 
 

b) w zachowaniu pilota o godzinie 2140, 21 maja 2002 roku, nie zauważono jakichkolwiek reakcji, 
które wskazywałyby, że mógł on być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 
(nie wykonano badań na tą okoliczność); 

 

b) pilot posiadał aktualną licencję pilota szybowcowego; 
 

d) szybowiec był sprawny technicznie i zdatny do eksploatacji; 
 

e) pogoda nie miała wpływu na zaistnienie wypadku. 
 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku lotniczego orze-
kła, że przyczyną wypadku lotniczego była: „niewłaściwa ocena pola do lądowania i zaczepienie lewym 
skrzydłem o wyrastające zarośla”. 

„Po zapoznaniu się z treścią protokołu badania wypadku lotniczego sporządzonego przez komisję 
użytkownika pod nadzorem OKBWL z IKCSP – PKBWL uwag nie zgłasza”. 

 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów lotniczych. 
 

 Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale OKBWL z dnia 7 czerwca 2002 r. 
(zatwierdzonej przez PKBWL – pismo sygnPKBWL/4431-76/03 z dnia 27 stycznia 2003 r.) oraz wniosków 
wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił realizację następujących przedsięwzięć: 
 

1. Szef wyszkolenia AW opracuje dla pilota praktyczny program wznowienia lotów z uwzględnieniem 
zadań na celność lądowania i lotów termicznych oraz przeprowadzi doraźne kontrole przygotowa-
nia pilotów szybowcowych do lotów i techniki pilotowania na celność lądowania. 
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2. Kierownik sekcji szybowcowej szczegółowo omówi z pilotami szybowcowymi przyczynę opisane-
go wypadku lotniczego oraz będzie wymagał obowiązkowego uczestnictwa w odprawach przedlo-
towych. 

3. Kierownicy lotów w trakcie odpraw przed lotami termicznymi będą szczegółowo omawiali zasady 
postępowania podczas lądowania w terenie przygodnym z uwzględnieniem aktualnych warunków 
atmosferycznych. 

4. Szef wyszkolenia AW spowoduje, aby piloci wykonywali zadania zgodnie z „Programem Szkolenia 
Szybowcowego”. Pilot wykonywał lot według zadania VII ćw.1, a praktycznie według zadania VII 
ćw. 2, do którego nie był przygotowany. Zgodnie z „Programem Szkolenia szybowcowego” zadanie 
VII ćw. 2 – Przeloty treningowe. „Duże znaczenie ma dobre poznanie i opanowanie typu szy-
bowca, na którym pilot ma wykonywać przelot. Wykonanie minimum 10 lotów na danym ty-
pie jest warunkiem zezwolenia pilotowi na wykonanie przelotu na nim”.  

5. Przed wznowieniem lotów pilot podda się powypadkowym badaniom lotniczo-lekarskim. 

6. Przed wznowieniem lotów pilot zda egzamin KWT (Kontrola Wiadomości Teoretycznych). 
 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„błąd w technice pilotowania”. 
 

 
 
 

Wypadek lotniczy na samolocie Cessna 180Q (SP-KMC) należącego do firmy IMPEL S.A., który 
wydarzył się w dniu 4 czerwca 2002 r. na lotnisku Katowice Muchowiec. 

 

W dniu 4 czerwca 2002 r. pilot samolotu Cessna 180Q wykonywał przelot po trasie Wrocław Szy-
manów – Katowice Muchowiec z pasażerem na pokładzie. Na około 7 minut przed przewidywanym lądowa-
niem, tj. ok. 1510, dowódca samolotu nawiązał łączność radiową z zawiadowcą lotniska Muchowiec i popro-
sił o warunki do lądowania. Otrzymal odpowiedź, że nad lotniskiem nie ma ruchu lotniczego, lądowanie na 
kierunku 230°, po północnej stronie pasa betonowego, na użytkowej części lotniska oraz ma zgłosić pozycję 

„z wiatrem”. Po ok. 5 minutach pilot zgłosil pozy-
cję „z wiatrem” i otrzymał zgodę na podejście do 
lądowania z kolejnością pierwszą. Następnie pilot 
zgłosił samolot „na prostej” i otrzymał zgodę na 
lądowanie. Samolot przyziemił się z dużym przelo-
tem i z dużą prędkością. Po ok. 100 m dobiegu wy-
konał dwa krótkie podskoki na nierównościach 
terenu. Ostatnia faza dobiegu długości ok. 300 m 
odbywała się na części lotniska charakteryzującej 
się spadkiem terenu. W końcowej fazie dobiegu 
samolot wtoczył się na podmokły, błotnisty grunt. 
Spowodowało to duże obciążenie podwozia przed-
niego i w efekcie jego zgięcie oraz uszkodzenie 
węzłów mocowania. Zgięciu uległy również łopaty 

śmigła. Samolot zakończył dobieg w pozycji „podparty nosem” na użytkowej części lotniska. Całkowita 
długość dobiegu wynosiła ok. 485 m. Pilot i pasażer wyszli z wypadku bez obrażeń.  

9. 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych orzekła, że: 
 

„Przyczyną wypadku był błąd techniki pilotażu polegający na wykonaniu lądowania z dużym przelo-
tem (w połowie dugości pasa), przyziemienie na dużej prędkości, co spowodowało d.ługi dobieg samolotu 
ijego zakończenie na podmokłej części lotniska. Wpływ na wypadek miało również nie poinformowanie 
pilota przez Kierownika Lotów o podmokłym fragmencie lotniska znajdującym się na końcu jego części 
użytkowej.” 
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Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym na samolocie Zlin – 142 (SP-FCU), pilotowanym 
przez pilota turystycznego P.K. ∗), wraz z członkiem załogi, pilotem zawodowym W.M. na pokła-

dzie, który wydarzył się w dniu 22 czerwca 2002 r. w  m. Siedlce. 
10. 

Lot treningowy samolotu Zlin-142 (SP – FCU) w dniu 22 czerwca 2002 roku zaplanowany był po 
trasie: Mińsk Mazowiecki – Siedlce VOR – Mińsk Mazowiecki, z zamiarem zrzutu wiązanki kwiatów. Po-
goda była odpowiednia do realizacji planowanego zadania, a piloci posiadali uprawnienia do wykonania lotu 
w warunkach meteorologicznych istniejących w rejonie Siedlec. Samolot był sprawny technicznie. W samo-
locie lewy fotel – dowódcy załogi zajmował pilot PK, a prawy fotel pilot WM, który, wg własnego oświad-
czenia, w samolocie pełnił jedynie rolę pasażera. Lot w rejon m. Siedlce odbył się zgodnie z planem. Po 
dolocie w rejon zachodniego obrzeża miasta Siedlce i miejscowości Swoboda, na wysokości około 250 m, 
załoga rozpoczęła wykonywanie łagodnych zakrętów oraz lot wokół granic miasta.  

Po upływie ponad pół godziny od przylotu w rejon Siedlec, o godzinie 1551 załoga wykonała lot w 
kierunku stacji kolejowej Siedlce, a następnie, wzdłuż ulicy Garwolińskiej, w celu zrzutu wiązanki kwiatów 
w rejonie kościoła – dla uświetnienia uroczystości ślubnych znajomego obu członków załogi.  

Przelatując obok kościoła samolot zmniejszył wysokość 
lotu do około 10 metrów i prawym skrzydłem uderzył w metalową 
rurę latarni osadzonej na betonowym słupie, a następnie, zerwał 
przewody energetyczne zasilające przykościelną posesję. W wyni-
ku zderzenia z latarnią została odłamana końcówka skrzydła dłu-
gości około 1 metra. W następstwie zderzenia samolot, po przelo-
cie około 100 m i zaczepieniu o drzewo, odwrócił się do położenia 
plecowego i prawie pionowo zderzył się z ziemią na terenie posesji 
przy tej samej ulicy.  

W wyniku wypadku, pilot samolotu zajmujący miejsce na 
lewym fotelu poniósł śmierć, natomiast pilot (pasażer) na prawym 
fotelu doznał poważnych, rozległych obrażeń ciała.  

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
(PKBWL) nie udało się w sposób jednoznaczny i nie budzący wąt-
pliwości ustalić, kto pilotował samolot w czasie przelotu w celu 
zrzutu kwiatów. Według oceny Komisji, w momencie zrzutu kwia-
tów samolot był pilotowany przez pilota siedzącego na prawym 
fotelu, podczas gdy pilot siedzący na lewym fotelu dokonywał 
zrzutu, bowiem plac, na którym znajdowali się goście weselni, znajdował się właśnie z lewej strony toru 
lotu. W świetle uzyskanych dowodów PKBWL nie mogła przyjąć, że W.M. wykonywał lot jedynie w cha-
rakterze pasażera, gdyż otwarcie kabiny pilota i wykonanie zrzutu kwiatów z samolotu Zlin-142 przez jed-
nego pilota jest niemożliwe. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), na podstawie badań i ekspertyz 
orzekła, co następuje: 

 „Przyczyną wypadku było niezgodne z planem lotu obniżenie wysokości lotu, poniżej mini-
malnie dopuszczalnej nad terenem zabudowanym, w celu zrzucenia wiązanki kwiatów i odwrócenie 
przez załogę uwagi od obserwacji przeszkód terenowych. Spowodowało to zderzenie samolotu z latar-
nią i jego uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym kontynuację lotu. 

Wpływ na zaistnienie wypadku mógł mieć fakt nie dostosowania samolotu do wykonywania 
takiego typu zadania, skupieniu uwagi załogi na miejscu zrzutu kwiatów oraz wykonywanie lotu pod 
słońce.” 

 

                                                 
∗)  Inicjały pilotów zostały zmienione 

 53



UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW – WYD.  2003 

PKBWL stwierdziła naruszenie następujących przepisów lotniczych: 

1. Nie zgłoszenie do służb ruchu lotniczego zamiaru wykonania zrzutu – naruszono: „Zarządzenie Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 kwietnia 1990 r.” w sprawie wyjątków od zaka-
zów ustalonych w art. 48 ust.1 Prawa lotniczego; 

2. Obniżenie wysokości lotu do wysokości mniejszej niż minimalnie dopuszczalna nad terenem zabu-
dowanym (wysokość minimalnie dopuszczalna w lotach nad miejscowościami o liczbie mieszkań-
ców powyżej 25 000 wynosi nie mniej niż 2000 m) - naruszono „Zarządzenie szefa Sztabu General-
nego WP Nr 5/oper z dnia 03.03.1992r.”; 

3. Nie zapewnienie w czasie zrzutu bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego wykonywano zrzut 
oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi – naruszono: ”Zarządzenie Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 03.04.1990r.” w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 
ust. 1 Prawa lotniczego. 

 
 Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 12 czerwca 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zalecił realizację 
następujących przedsięwzięć: 
 

1. zapoznanie pilotów samolotowych w aeroklubach regionalnych z przebiegiem wypadku, 
 

2. stanowcze reagowanie na nieprzestrzeganie Prawa lotniczego i przepisów lotniczych przez personel 
latający w podległych jednostkach organizacyjnych. 

 

 

3. określenie metodyki wykonywania lotów w przypadkach wymienionych w Rozporządzeniu MI z dn. 
18.12.2003 r w sprawie zrzutów ze statku powietrznego, oraz sporządzenie wykazu typów statków 
powietrznych, z których zrzuty mogą być realizowane, 

4. przedstawienie propozycji sposobu nadzorowania przestrzegania przepisów zawartych w Rozporzą-
dzeniu MI z dn. 18.112.2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego, 

5. każdorazowo po stwierdzeniu naruszenia przepisów ruchu lotniczego przez załogę SP zawartego w 
protokole badań wypadku PKBWL przygotować opinię dotyczącą naruszenia przepisów i przekazać 
do Inspektoratu Personelu Lotniczego. 

6. opracowanie biuletynu informacyjnego BL z opisem okoliczności i przyczyny wypadku, opubliko-
wanie na stronie internetowej ULC oraz, powołując się na niniejszą decyzję, wskazać na konse-
kwencje nieprzestrzegania przepisów lotniczych, 

7. zamieszczenie opisu wypadku w uzupełnieniu do opracowania WBL „Analiza stanu bezpieczeństwa 
lotów i skoków spadochronowych w lotnictwie cywilnym RP w 2002 roku” i omówić na Krajowej 
Konferencji Bezpieczeństwa Lotów. 

Użytkownikom statków powietrznych Prezes ULC nakazał bezwzględne stosowanie się do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.12.2003 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 2299) w sprawie 
zrzutów ze statku powietrznego. 

 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej „nieprzestrzeganie przepisów”. 
 

 
 
 

 
Wypadek lotniczy na szybowcu SZD-50.3 „Puchacz” (SP-3256), pilotowanym przez ucznia-
pilota B.R., lat 19 i instruktora pilota szybowcowego D.S., który wydarzył się w dniu 6 lipca 2002 

r. na lotnisku Aleksandrowice w Bielsku-Białej,  
12. 
 

W dniu 6 lipca 2002 roku uczeń-pilot z instruktorem wystartował na szybowcu SZD-50.3 „Puchacz” 
z zamiarem wykonania lotu po kręgu według zadania II, ćwiczenie 3 „Programu Szkolenia Szybowcowego 
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Aeroklubu Polskiego”. Start odbył się z lotniska Aleksandrowice w Bielsku-Białej o godzinie 18.43. Po ode-
rwaniu się zespołu od ziemi, instruktor w trakcie rozpędzania zauważył, że samolot nie wznosi się, 
a odległość między szybowcem a samolo-
tem gwałtownie się zmniejsza. Wyczepił 
linę holującą (długość liny holującej 30 me-
trów) i w celu uniknięcia zderzenia wyrwał 
szybowiec w górę z jednoczesną zmianą 
kierunku w prawo. Szybowiec w stromym 
wznoszeniu ze znacznym przechyleniem na 
prawe skrzydło został przeciągnięty i wpadł 
w korkociąg. Po wykonaniu obrotu w prawo 
o około 270º zderzył się z ziemią. W trakcie 
upadku szybowiec skrzydłem uderzył osobę 
postronną, leżącą w trawie na płycie lotni-
ska.  

 

Według zeznań pilota samolotu holującego, po oderwaniu się samolotu holującego PZL-104 „Wilga 
35” (SP-AGA), w trakcie fazy wytrzymania, w silniku samolotu wystąpił spadek obrotów i samolot zaczął 
opadać, a następnie przyziemił. Wówczas wyczepił on linę holowniczą i rozpoczął zdecydowane hamowanie 
samolotu na przedłużeniu osi pasa startowego. Samolot zatrzymał się około 10 metrów przed skrajem lotni-
ska. W celu odkołowania, pilot próbował zwiększyć obroty silnika. Obroty wzrosły dopiero przy drugiej 
próbie, kiedy silnik „płynnie wszedł na obroty”. Przeprowadzona próba silnika na ziemi nie wykazała żadnej 
niesprawności zespołu napędowego. 

 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 
 

a) Użytkownik silnika AI-14 RA w czasie całej jego eksploatacji po naprawie głównej zgłaszał do 
producenta problemy techniczne występujące na silniku. 

 

b) W dniu 6 lipca 2002 r. szybowiec SZD-50.3 „Puchacz” (SP-3256) został pobrany do lotu jako 
sprawny (Poświadczenie obsługi technicznej). 

 

c) W dniu 6 lipca 2002 r. samolot PZL-104 „Wilga”(SP-AGA) został pobrany do lotu jako spraw-
ny (Poświadczenie obsługi technicznej). 

 

d) W trakcie startu zespołu, po spadku obrotów silnika samolotu holującego, najprawdopodobniej 
ze względu na utratę wysokości i prędkości samolotu, zniknął on załodze z przodu pod maską 
szybowca. Instruktor-pilot po wyczepieniu szybowca, odruchowo, w celu uniknięcia zderzenia 
z samolotem, pociągnął za drążek i wcisnął prawy pedał steru kierunku. Szybowiec wznosząc 
się z odchyleniem w prawo, wpadł w korkociąg (został przeciągnięty) i w locie już niekontrolo-
wanym (wykonał około ¾ zwitki) uderzył w ziemię. 

 

e) Komisja nie jest w stanie podać, jakie działania powinien podjąć pilot w zaistniałej sytuacji, aby 
w sposób pewny i bezpieczny uniknąć wypadku. 

 

f) Przeprowadzona w dniu 8 lipca 2002 roku próba silnika na ziemi nie wykazała nieprawidłowo-
ści w pracy zespołu napędowego. 

 

g) Silnik samolotu holującego w locie, w którym doszło do wypadku i prawdopodobnie dużo wcze-
śniej posiadał ukrytą usterkę techniczną, której nie był w stanie wykryć ani Producent, ani me-
chanicy obsługujący silnik. 

 

h) U osób biorących udział w wypadku nie stwierdzono zawartości alkoholu.  
 

i) U osoby postronnej, po hospitalizacji, nie stwierdzono żadnych poważnych obrażeń. 
 

Przyczyna wypadku. 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku lotniczego orze-
kła, że przyczyną wypadku lotniczego była    „utrata mocy silnika samolotu holującego, spowodowa-
na najprawdopodobniej ukrytą usterką silnika”. 
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„Po zapoznaniu się z treścią protokołu badania wypadku lotniczego sporządzonego przez komisję użyt-
kownika pod nadzorem OKBWL z III Okręgu IKCSP – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotni-
czych nie zgłasza uwag”. 
 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów lotniczych. 
 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 12 czerwca 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zalecił realizację 
następujących przedsięwzięć: 
 

1. Przeanalizować możliwość opracowania i wprowadzenia do „Instrukcji Wykonywania Lotów 
i Skoków spadochronowych Aeroklubu Polskiego IWL-AP” standardowych procedur postępowania 
w podobnych sytuacjach. Takie procedury wydają się konieczne ze względu na brak kontaktu wzro-
kowego między szybowcem i holującym samolotem, zwłaszcza, gdy start zostanie przerwany na kil-
ku metrach i samolot gwałtownie opada pod doganiający go szybowiec. Pilot szybowca tracąc samo-
lot holujący z pola widzenia jest zmuszony wykonać manewr zapobiegający zderzeniu. Prędkość lo-
tu, jego wysokość oraz deficyt czasu nie pozwalają na wypracowanie właściwych procedur w takich 
przypadkach. Celowe jest, więc opracowanie procedur w takich sytuacjach. 

 

2. Zapoznać cały personel lotniczy z zaistniałym wypadkiem. 
 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„nieustalone”.   
 

 
 
 
 

Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym, na szybowcu SZD-30 „Pirat” (SP- 2576), 
pilotowanym przez uczennicę-pilota B.S. lat 18 (bez licencji), który wydarzył się w dniu 06 lipca 
2002 r. na lotnisku Dęblin 

13. 
 

W dniu 6 lipca 2002 r., w Aeroklubie „Orląt” w Dęblinie, odbywały się loty na szybowcach ze star-
tami na holu za samolotem. Warunki meteorologiczne umożliwiały wykonywanie lotów termicznych. 
 

 Tego dnia, uczennica-pilot miała zaplanowany „lot laszujący” na szybowcu SZD-30 „Pirat” (SP-
2576). Jej czynności podczas przygotowania się do lotu i zajmowania miejsca w kabinie były nadzorowane 
przez instruktora prowadzącego, który pełnił w tym dniu również funkcję Kierownika Lotów (KL). 
 

 Pierwszy start został przerwany poprzez wyczepienie liny holowniczej przez uczennicę-pilota po 
przemieszczeniu się szybowca na dystansie ok. 15 m. Powodem decyzji o wyczepieniu było wrażenie pilota, 
że skrzydła szybowca nie znajdują się równolegle do powierzchni ziemi i że końcówka jednego skrzydła 
oparła się o ziemię. Aby zapobiec ewentualnemu zejściu z kierunku na rozbiegu, podjęła decyzję o natych-
miastowym wyczepieniu szybowca, przerywając start zespołu. W rzeczywistości sytuacja ta nie miała miej-
sca. Instruktor omówił zaistniałą sytuację i upewnił się czy uczennica-pilot chce wykonać lot ponownie, na 
co otrzymał odpowiedź twierdzącą.  
 

Ponowny start zespołu nastąpił po czterech minutach. Rozbieg i wznoszenie szybowca do wysokości 
50 m przebiegały prawidłowo. Po przekroczeniu wysokości 50 m szybowiec zaczął wykonywać pogłębiające 
się wahania poprzeczne, a następnie, wahania podłużne. Przyczyną zaburzenia lotu szybowca mogła być 
zmiana parametrów konfiguracji samolotu holującego, spowodowana schowaniem klap skrzydłowych (z 
położenia „startowe” do położenia „schowane”), a także, przestawienia skoku śmigła. Wyżej wymienione 
czynności wykonywane są przez pilota samolotu holującego (dot. samolotów: Jak-12 A i M, PZL-104 „Wil-
ga” i PZL-101 „Gawron”) po osiągnięciu przez zespół wysokości 50 m. Na wysokości około 80 m na szy-
bowcu nastąpiło otwarcie hamulców aerodynamicznych. Odchylenia szybowca od prawidłowego położenia 
w locie holowanym były na tyle duże, że pilot samolotu holującego miał trudności z utrzymaniem lotu wzno-
szącego, a po otwarciu hamulców aerodynamicznych na szybowcu, zespół zaczął się zniżać.  

 

Uczennica-pilot miała trudności z utrzymaniem szybowca za samolotem holującym, dopuszczając 
do coraz większych odchyleń położenia szybowca za samolotem oraz do pogłębiających się wahań po-
przecznych i podłużnych szybowca. Przypuszczalnie otwarcie hamulców mogło być spowodowane: 

 56



UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW – WYD.  2003 
 

 

a) zamierzonym działaniem pilota, którego celem było napięcie poluzowanej liny holowniczej, 

b) niezamierzonym otwarciem, jeżeli uczennica–pilot trzymała lewą rękę na uchwycie hamulców aero-
dynamicznych. (uczennicy-pilot zdarzało się trzymać lewą rękę na uchwycie dźwigni sterującej ha-
mulcami aerodynamicznymi, co zostało stwierdzone w czasie lotu egzaminacyjnego na szybowcu 
SZD-50-3 „Puchacz” przez instruktora). 

c) samoistnym wyssaniem hamulców, 

Ostatnią możliwość Komisja wyklucza, ponieważ instruktor sprawdzający przed startem przygoto-
wanie uczennicy-pilot do lotu, zwrócił uwagę na to, czy hamulce aerodynamiczne są w pozycji zamknięte. 

 

Kierownik lotów przez radio nakazał uczennicy-pilot zamknięcie hamulców aerodynamicznych. 
Hamulce jednak nie zostały zamknięte gdyż, nie mogła ona ich zamknąć. (potwierdza to korespondencja 
między KL a pilotem). Prawdopodobnie siła potrzebna do zamknięcia hamulców była na tyle duża, że pilot 
nie mogła jej w danej sytuacji zrealizować. Widząc trudności w opanowaniu poprzecznych i podłużnych 
wahań szybowca za samolotem, KL polecił wyczepienie liny holowniczej. W tym czasie (według zeznania 
pilota samolotu holującego) zespół samolot - szybowiec miał tendencję do zniżania.  

 

Po wyczepieniu liny przez uczennicę-pilot na wysokości około 90 m szybowiec, mając ciągle wy-
puszczone hamulce aerodynamiczne, znajdował się w podciągniętym lewym zakręcie i pomimo ponawia-
nych przez KL komend nakazujących zamknięcie 
hamulców uczennica-pilot kontynuowała zakręt w 
lewo. Prawdopodobnie chciała wykonać dowrót do 
lotniska i lądować z wiatrem. Z tego też powodu 
nawet, jeśli uczennica-pilot obserwowała w zakręcie 
wskazania prędkościomierza, to z uwagi na brak 
doświadczenia pilotażowego na tym typie szybowca, 
przeciągnęła szybowiec, który następnie wpadł w 
lewy korkociąg. Pomimo zatrzymania obrotu w kor-
kociągu, mała wysokość nie pozwoliła na przejście 
do lotu poziomego i szybowiec zderzył się z ziemią, 
ze stromym, około 80º, kątem nurkowania. 

 
 

Uczennica-pilot w wyniku zderzenia szy-
bowca z ziemią doznała poważnych obrażeń ciała i 
po przewiezieniu do szpitala wojskowego w Dębli-
nie, zmarła. 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie badań i ekspertyz orzekła, że: 
 

„Bezpośrednią przyczyną wypadku był błąd techniki pilotażu, polegający na przeciągnięciu 
szybowca w konfiguracji z otwartymi hamulcami aerodynamicznymi w zakręcie na małej wysokości. 
Doprowadziło to do wejścia szybowca w korkociąg i zderzenia z ziemią. 
 

Pośrednią przyczyną wypadku było: 
 

a. działanie pilotki pod wpływem stresu, wywołanego niemożnością opanowania poprzecznych i po-
dłużnych wahań szybowca w czasie lotu holowanego, połączonych z dużym zluźnieniem liny ho-
lowniczej. Pilotka chciała napiąć linę poprzez otwarcie hamulców aerodynamicznych, co doprowa-
dziło do ich pełnego otwarcia, co z kolei uniemożliwiło dalsze wznoszenie zespołu samolot – szy-
bowiec. Próba zamknięcia hamulców aerodynamicznych się nie powiodła, ponieważ pilotka nie mo-
gła rozwinąć takiej siły, jaka była potrzebna do ich zamknięcia. 

 

b. zła ergonomia sterowania dźwignią hamulców aerodynamicznych szybowca SZD-30 „Pirat”, nad-
mierne siły występujące w układzie sterowania hamulcami aerodynamicznymi oraz rażąca dyspro-
porcja pomiędzy siłą potrzebna do sterowania sterem wysokości (bardzo mała) a lotkami (duża) uza-
sadnienie wniosku znajduje się w sprawozdaniu z prób funkcjonalnych szybowca SZD-30 Pirat”. 

 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa lotniczego 
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 Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 12 czerwca 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił realizację następujących przedsię-
wzięć: 
 

1. Posiadacz Certyfikatu Typu szybowca SZD-30 „Pirat”powinien: 
 

a) Wykonać pomiary sił, potrzebnych do zamknięcia hamulców aerodynamicznych w locie 
przy prędkości 100, 120 i 140km/h; 

 

b) wprowadzić niezbędne zmiany w projekcie szybowca, jeżeli te siły przekraczają wartości 
podawane w przepisach JAR-22 dla szybowców tej klasy; 
 

c) dokonać poprawy ergonomii sterowania hamulcami aerodynamicznymi; 
 

d) wprowadzić zmiany do Instrukcji Użytkowania w Locie szybowca SZD-30 „Pirat” –
uzupełnienie dotyczące dostosowania położenia oparcia fotela do wzrostu pilota. 

 

2. Rozważyć celowość obowiązkowego wprowadzenia tych zmian na wszystkich szybowcach  te-
go typu, znajdujących się w użytkowaniu; 

 

3. Spowodować, aby w trakcie przeglądów 100-godzinnych oraz większych przeglądów i napraw 
szybowców SZD-30 „Pirat”, wykonywane były pomiary sił tarcia w układzie sterowania hamul-
cami aerodynamicznymi i dopuszczenie szybowców do dalszego użytkowania było uzależnione 
od pozytywnego wyniku tego sprawdzenia. 

 

4. Z okolicznościami wypadku zapoznać pilotów szybowcowych oraz instruktorów lotniczych 
zrzeszonych w jednostkach regionalnych Aeroklubu Polskiego. 

 

5. Przeprowadzić dodatkowe zajęcia teoretyczne na temat: „Technika pilotowania szybowca  pod-
czas lotu za samolotem z uwzględnieniem sytuacji niebezpiecznych oraz zasady postępowania 
pilota szybowca przy poluzowanej linie, nadmiernych wahaniach poprzecznych i podłużnych, 
podczas przerwanego startu za holem oraz lotu zespołu na zniżaniu”. 

 

6. Wprowadzić do programu szkolenia lotniczego dla pilotów szybowcowych dodatkowe zajęcia 
dotyczące szczególnych właściwości pilotowania szybowca SZD-30 „Pirat”. Decyzję o prze-
szkoleniu ucznia-pilota na ten typ szybowca i startu na holu za samolotem, do czasu wprowa-
dzenia niżej proponowanych zmian, powinien podejmować Szef Wyszkolenia Aeroklubu, mając 
na uwadze indywidualne predyspozycje i poziom jego wyszkolenia. 
 

7. O zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe zaangażowanie i przygotowanie do lotów personelu 
instruktorskiego, osób kierujących lotami oraz kształtowanie umiejętności postępowania pilotów 
samolotów holujących w sytuacjach niebezpiecznych podczas lotu zespołu samolot – szybowiec. 
 

8. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników szybowców SZD-30 „Pirat” do użytkowania wy-
łącznie tych szybowców, które spełniają wymagania Instrukcji Obsługi Technicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wartości sił tarcia w układach sterowania ww. szybowca, 
 

9. Zobowiązuje się wszystkich pilotów oraz instruktorów szybowcowych do bezwzględnego prze-
prowadzania treningu w kabinie szybowca przed lotem wraz z dopasowaniem siedzenia indywi-
dualnie dla każdego pilota.  
 

10. Sprawdzać, czy programy szkolenia lotniczego oraz instrukcje wykonywania lotów zawierają 
zapisy odnośnie praktyki wykonywania lotu sprawdzającego z instruktorem przed lotem laszują-
cym na nowy typ statku powietrznego i w razie konieczności dokonać odpowiednich zmian lub 
poprawek w wymienionych dokumentach. 

 
Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej „błąd w technice pilotowania”. 
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Wypadek lotniczy na szybowcu SZD-51-1 „Junior” (SP-3475), pilotowanym przez uczennicę-
pilota W.B., lat 25 (bez licencji), który wydarzył się w dniu 4 sierpnia 2002 r. w rejonie 

m. Ostrowsko koło Nowego Targu.  
16. 
 

 W dniu 4 sierpnia 2002 r., na lotnisku Centralnej Szkoły Spadochronowej Aeroklubu Polskiego 
(CSS AP) w Nowym Targu, odbywały się skoki spadochronowe z samolotu AN-2 (ES-WOD). Samolot ten 
zarejestrowany w Łotwie posiada zezwolenie na wykonywanie zrzutu skoczków spadochronowych na tere-
nie Polski. W przerwach między skokami odbywały się loty na szybowcach. Starty szybowców na holu za 
samolotem były wstrzymywane w czasie lądowania skoczków spadochronowych i wznawiane po ich wylą-
dowaniu. W tym dniu ustalono, że Kierownik Lotów (KL) odpowiada za kierowanie całością ruchu lotnicze-
go na lotnisku oraz daje zgodę na start i lądowanie samolotu wywożącego skoczków spadochronowych, 
natomiast Kierownik Skoków (KS) prowadzi korespondencję z dowódcą samolotu ze skoczkami, podając im 
strefę, wysokość zrzutu oraz zezwolenie na desantowanie. 
 

 W odprawie przedlotowej, prowadzonej przez KL, uczestniczyli m. in. uczniowie-piloci szybowcowi 
i pilot samolotu holującego szybowce. KL omówił i ustalił plan zadań dla trojga uczniów-pilotów szybow-
cowych z Aeroklubu Warszawskiego. Dla uczennicy-pilota W.B. zaplanowano pierwszy lot samodzielny 
(„laszowanie”) na nowym typie szybowca SZD-51-1 „Junior”, wg zadania II, ćwiczenia 1. W dalszej części 
odprawy KL omówił prognozę pogody, warunki ruchu na lotnisku, kierunek startu z zakrętem w lewo dla 
lotów szybowcowych, holowanych przez samolot oraz strefy niedozwolone. Pilot samolotu holującego został 
poinformowany o poziomie wyszkolenia uczniów-pilotów szybowcowych oraz o zadaniach, które będą 
przez nich wykonywane, jak również o tym, że uczniowie-piloci powinni potwierdzać przez radio wyczepie-
nie szybowców. Start został wyłożony na kierunku 302º, wzdłuż długiego pasa lotniska. 
 

 Wyżej opisany system funkcjonował przez cały dzień bez sytuacji kolizyjnych, tym bardziej, że szy-
bowcowe loty szkolne były przerywane na czas skoków, a piloci szybowcowi, wykonujący loty termiczne, 
zachowywali odpowiednią separację w stosunku do granic strefy lotniska, przeznaczonej dla wykonujących 
skoki spadochronowe. 
 

 Przed rozpoczęciem lotów „laszujących” na szybowcu SZD-51-1 „Junior” instruktor prowadzący 
przeprowadził z uczniami-pilotami szybowcowymi bezpośrednie przygotowanie do lotów, w trakcie którego 
poinformował ich o charakterystycznych właściwościach tego szybowca. Szczególny nacisk położył na róż-
nice w sposobie wyczepiania tego szybowca z zaczepu. 
 

 W tym dniu, w godzinach przedpołudniowych, uczennica-pilot W.B.  pierwszy lot samodzielny wy-
konała na szybowcu SZD-50-3 „Puchacz” (SP-3201), wg zadania III, ćwiczenie 2. Przed pierwszym lotem 
samodzielnym na szybowcu SZD-51-1 „Junior” spędziła kilkanaście minut w kabinie szybowca zapoznając 
się m.in. z pozycją ciała, regulacją pedałów itp. Następnie, również w godzinach przedpołudniowych, wyko-
nała pierwszy samodzielny lot na szybowcu SZD-51-1 „Junior” (SP-3462) wg zadania III, ćwiczenie 1. 
 

 Z uwagi na nasilającą się termikę nastąpiła przerwa w szybowcowych lotach szkolnych wykonywa-
nych przez uczniów-pilotów z Aeroklubu Warszawskiego. W dalszym ciągu wykonywali loty termiczne 
tylko piloci szybowcowi z grupy treningowej.  
 

 Podczas lotów popołudniowych szybowce wykonywały loty po kręgu, wykorzystując przerwy 
w skokach spadochronowych. W trakcie tych lotów uczennica-pilot W.B. wykonała kolejne dwa loty wg 
zadania III, ćwiczenie 1 na szybowcu SZD-51-1 „Junior” (SP-3475). Po ich wykonaniu nie wysiadała z ka-
biny szybowca i do kolejnego, czwartego lotu wg zadania III, ćwiczenie 1 wystartowała o godzinie 1848. 
Szybowcową linę holowniczą podczepiła do szybowca inna uczennica-pilot. Wyczepienie miało nastąpić na 
wysokości 400 m nad lotniskiem. Start zespołu oraz lot po kręgu przebiegł normalnie. 
 

 Gdy zespół znalazł się na nakazanej wysokości nad lotniskiem, nad znakami startowymi, pilot samo-
lotu holującego dał sygnał uczennicy-pilotowi do wyczepienia liny holowniczej poprzez przechylanie samo-
lotu ze skrzydła na skrzydło. W tym momencie uczennica-pilot kilkakrotnie pociągnęła za uchwyt zwalnia-
jący zaczep liny holowniczej. Samolot leciał po prostej jeszcze ok. 4 ÷ 5 sekund (wg KL około 2 sekund) z 
prędkością ok. 115 km/h. Gdy szybowiec przesunął się w bok i zniknął z pola widzenia w lusterku wstecznym, 
pilot samolotu uznał, że szybowiec wyczepił się z liny holowniczej i zaczął wykonywać zakręt ze zniżaniem 
w lewo o około 180º. 
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Uczennica-pilot W.B. nie zgłosiła przez radio wyczepienia szybowca, natomiast poczuła, że nie jest 
wyczepiona, dopiero w momencie, kiedy została pociągnięta przez samolot holujący. Pilot po zredukowaniu 
mocy silnika i przejściu na zniżanie poczuł „lekkie pociąganie za ogon” samolotu, a za ułamek sekundy sa-
molot pochylił nos z tendencją do lotu nurkowego. W tym momencie szybowiec został pociągnięty za samo-
lotem i zaczął zwiększać prędkość. Zespół zniżał się na kierunku ok. 90º, pod kątem ok. 40º w stosunku do 
poziomu (wg KL – 25 ÷ 30º do poziomu). 

 

Po zauważeniu zaistniałej sytuacji, KL podał uczennicy-pilotowi komendę „wyczep się”. Pilot samo-
lotu holującego natychmiast zrozumiał, że szybowiec nie jest wyczepiony z liny holowniczej  
i momentalnie pociągnął za gałkę wyczepu liny holowniczej znajdującą się w kabinie samolotu.  W tym 
samym czasie uczennica-pilot również wyczepiła linę holowniczą. Odczepiona lina holownicza spadła na 
teren lotniska. Wyczepienie szybowca nastąpiło na wysokości ok. 350 m. KL nie widział miejsca, w którym 
upadła lina holownicza i przez kogo faktycznie została odczepiona w powietrzu. 
 

 Po zwiększeniu się odległości między samolotem i szybowcem, KL podał uczennicy-pilotowi ko-
mendę „zmniejsz prędkość”, jednak uczennica-pilot nie zareagowała na tą komendę. Szybowiec lecąc „pom-
pował” z amplitudą 2 ÷ 3 m, z częstotliwością ok. 1 wahnięcia na sekundę. Uczennica-pilot cały czas trzy-
mała przycisk radiostacji w pozycji na nadawanie i pytała KL: „co mam teraz robić?”, „co mam teraz ro-
bić?”. KL powtarzał: „wykonaj zakręt o 180º i ląduj”. Uczennica-pilot nie reagowała na te słowa 
i kontynuowała lot z dużą prędkością – ok. 200 km/h, z kursem ok. 90º z wiatrem (wiatr wiał z kierunku 270º, 
z prędkością ok. 10 km/h). Szybowiec zbliżał się do granicy lotniska i szybko tracił wysokość, do tego stop-
nia, że stało się pewne, iż nie wystarczy mu wysokości na dolot do lotniska pod wiatr oraz na przelot nad 
wysokimi drzewami na krańcu lotniska. KL polecił uczennicy-pilotowi przez radio lądowanie w terenie poza 
lotniskiem (teren po stronie wschodniej lotniska nadaje się do bezpiecznego lądowania i wielokrotnie do 
tego celu był wykorzystywany). 
 

 Szybowiec skręcił w lewo na kurs ok. 60º. Przez chwilę było go widać przez korony drzew ograni-
czających lotnisko od wschodu, po czym zniknął za niewielką wyniosłością terenu. Po minięciu wschodnie-
go krańca lotniska szybowiec kontynuował lot z dużą prędkością, na małej wysokości, w kierunku północ-
nym. Z jego toru lotu wynikało, że kierował się w trudno dostępny teren, z dala od zabudowań. W tym czasie 
uczennica-pilot nie przekazywała żadnych informacji drogą radiową. Loty zostały przerwane i KL zarządził 
poszukiwanie szybowca. 

 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła, że uczennica-pilot W.B. kontynuowała lot szybowcem 
z bardzo dużą prędkością i podczas przypadkowego przyziemienia podwoziem (kołem głównym) w polu 
ziemniaków, nastąpiło częściowe uszkodzenie (złamanie kadłuba). Następnie, nastąpiło częściowe zniszcze-
nie oszklenia kabiny wskutek ścięcia łodyg kukurydzy przez skrzydła szybowca. Potem szybowiec wzbił się 
stromo w powietrze (wykonał „górkę”) i wbił się przodem kadłuba w ziemię na polu z uprawą owsa, za-
trzymując się w pozycji pionowej. Po uderzeniu w ziemię szybowiec, łamiąc kadłub, przechylił się „na ple-
cy”. Uczennica-pilot W.B. pozostała w kabinie (w położeniu na plecach), zapięta w pasy bezpieczeństwa. 
W wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała i nie była w stanie samodzielnie opuścić kabiny szy-
bowca.  

 

Wypadek wydarzył się o godz. 1852 czasu 
lokalnego. Pogotowie ratunkowe z Nowego Targu, 
powiadomione o godz. 1855 przez mieszkańców 
posesji, obok której wydarzył się wypadek, przyby-
ło po około 10 minutach i zespół karetki przystąpił 
do akcji ratowniczej. Do akcji ratowniczej przystą-
piła również Jednostka Ratowniczo-Gaś-nicza KP 
Państwowej Straży Pożarnej, która przy pomocy 
narzędzi specjalnych wydobyła uczennicę-pilota z 
kabiny. O godz. 1915 czynności śledcze podjęli 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w 
Nowym Targu, pobierając m.in. próbki krwi po-
szkodowanej i zabezpieczając miejsce wypadku 
oraz uszkodzonego szybowca do czasu przybycia 

PKBWL. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej, uczennica-pilot została przewieziona do Samodziel-
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nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu. W dniu 5 sierpnia 2002 r. uczennica-pilot 
została przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, na oddział Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej w Krakowie. 

 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin specjalnych statku powietrznego z wykonaniem możli-
wych do zrobienia prób funkcjonalnych oraz po analizie dokumentacji eksploatacyjnej stwierdzono, że pod-
czas lotu w dniu 4 sierpnia 2002 r., zakończonego wypadkiem lotniczym, szybowiec typu SZD 51-1 „Junior” 
(SP-3475), nr fabryczny B-1834 s. V był sprawny technicznie. W wyniku wypadku został poważnie uszko-
dzony. Na wniosek użytkownika zakwalifikowano szybowiec do naprawy specjalnej w certyfikowanym 
warsztacie naprawczym. 
 

 PKBWL na podstawie wyników badań i ekspertyz orzekła,ze: 
 

a) „Bezpośrednią przyczyną wypadku był błąd techniki pilotażu polegający na nie podjęciu ze 
strony ucznia-pilota działań mających na celu bezpieczne lądowanie na lotnisku, mimo że 
miejsce wyczepienia oraz wysokość i prędkość lotu zapewniały możliwość wykonania prawi-
dłowego lądowania na lotnisku łącznie z budową kręgu nadlotniskowego. 

 

b) Przyczyną takiego zachowania ucznia-pilota było działanie pod wpływem stresu, spowodowa-
nego nie wyczepieniem szybowca na sygnał pilota samolotu holującego i rozpoczęcie szybkiego 
zniżania w zespole”. 

 

PKBWL stwierdziła naruszenie następujących przepisów prawa lotniczego: 
 

Punkt 3.1.1 Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL-2) – Rozpo-
rządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 
1996 r. 
 

 Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 03 kwietnia 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił realizację następujących przedsię-
wzięć: 
 

1. Przed rozpoczęciem sezonu szkolenia lotniczego przeprowadzic zajęcia w aeroklubach regionalnych 
z zakresu postępowania w sytuacjach niebezpiecznych w trakcie lotów holowanych dla: 

a) pilotów samolotowych posiadających uprawnienia do holowania szybowców; 

b) pilotów i uczniów-pilotów szybowcowych; oraz 

c) osób posiadających uprawnienia do kierowania lotami. 

Fakt przeprowadzenia tego szkolenia należy odnotować w Książce Pilota lub Książce Przebiegu 
Szkolenia Szybowcowego w części Wpisy Różne oraz w dziennikach zajęć. 

2. Zapoznać pilotów szybowcowych, instruktorów szybowcowych i samolotowych oraz pilotów samo-
lotowych posiadających uprawnienia do holowania szybowców z przyczyną, przebiegiem  
i okolicznościami wypadku lotniczego. 

3. Wprowadzić zmiany w „Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków Spadochronowych Aeroklubu 
Polskiego (IWL – AP)” Nr 303/3/XIV/01 z dnia 27.02. 2001 r., w celu uszczegółowienia zapisów 
zawartych: 

a) w Rozdziale 9 – Loty samolotowe – Szkolenie dodatkowe pilotów samolotowych w zakresie 
uprawnień typowych dla lotnictwa sportowego PSzS B-1-/1-8 z uwzględnieniem, między inny-
mi, wymagań dla holowania szybowców w dzień, podanych w ppkt. B.11.9 – Wykaz ćwiczeń, 
Ćwiczenie 6 – Holowanie szybowców w nocy; 

b) w Rozdziale 10 – Loty szybowcowe, w p. 10.3 – Starty za samolotem, w formie szczegółowej 
procedury postępowania pilota samolotu holującego szybowiec/szybowce oraz pilota szybowca, 
zawierającej konieczność potwierdzenia przez radio faktu wyczepienia szybowca, utrzymanie 
dwustronnej łączności radiowej między załogami samolotu holującego i szybowca/szybowców 
oraz Kierownikiem Lotów, jak również, obowiązkowy element lotu zespołu samolot holujący – 
szybowiec/szybowce po prostej, z zadaną prędkością, na stałej, bezpiecznej wysokości i odległo-

 61



UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW – WYD.  2003 

ści od lotniska, do czasu potwierdzenia wyczepienia szybowca/szybowców, którą następnie 
umieścić jako dodatkowy podpunkt (Holowanie szybowców). 

4. Instruktorzy szybowcowi zwrócą szczególną uwagę na prawidłowość postępowania uczniów-
pilotów w powietrzu w sytuacjach szczególnych. 

Wypadek zakwalifikowanio do grupy przyczynowej:„błąd w technice pilotowania” 

 

 
 

 
 

18. Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym na szybowcu SZD-50-3A, „Puchacz” (SP-3401), 
pilotowanym przez ucznia-pilota, lat 19 (bez licencji), który wydarzył się w dniu 17 sierpnia 2002 
r. w miejscowości Kleszczówka koło Dęblina,  

 

W dniu 17 sierpnia 2002 r. w Aeroklubie „Orląt” w Dęblinie odbywały się loty szybowcowe ze star-
tami na holu za samolotem Jak-12M (SP-AWK) i Jak-12A (SP-ABB). Start rozłożony był na trawiastej czę-
ści lotniska, na kierunku 300º. Na szybowcu SZD-50-3A „Puchacz” (SP-3401) wykonywali loty uczniowie-
piloci samodzielnie i z instruktorami. Ostatnie dwa loty wykonał uczeń-pilot S.T. wg zadania III/1, lądując 
z ostatniego o godzinie 16.41. Żaden z pilotów nie zgłaszał zastrzeżeń do zachowania się szybowca w czasie 
lotu. Szybowiec został przejęty przez ucznia-pilota S.T., który wcześniej zgłosił Kierownikowi Lotów (KL) 
chęć wykonania lotu na zadanie IV/1 tj. lot samodzielny na naukę wykorzystania wznoszeń termicznych. 
Miał to być jego drugi lot samodzielny na zadanie IV/1 (pierwszy lot na to zadanie wykonał w 2001 roku). 
KL wiedząc, że uczeń-pilot posiada uprawnienia do wykonania zamierzonego lotu, wyraził zgodę. Poprzed-
niego dnia uczeń-pilot wykonał lot z instruktorem wg zadania IV/1 w czasie 1 godzina i 12 minut, jako lot 
wznawiający. Po locie instruktor sprawdzający nie miał istotnych uwag do jego wykonania.  

 

W przygotowaniu do zajęcia miejsca w kabinie szybowca pomagał uczniowi-pilotowi inny uczeń-
pilot, który następnie podczepił linę holowniczą. Przed startem KL sprawdził obustronną łączność z szybow-
cem. Start szybowca za samolotem holującym Jak-12A (SP-ABB) nastąpił o godzinie 16.44, a więc trzy 
minuty po poprzednim lądowaniu tego szybowca. Start zespołu przebiegał bez zastrzeżeń. Wyczepienie szy-
bowca odbyło się na wysokości około 730 metrów po północno - wschodniej stronie lotniska na sygnał pilo-
ta samolotu holującego. Kierownik Lotów po-
twierdził wyczepienie szybowca pilotowi samolo-
tu holującego i zauważył równocześnie, że szybo-
wiec zaczął przechodzić do lotu nurkowego. 
Uczeń-pilot nie odpowiadał na próby nawiązania 
łączności ponawiane przez KL. Szybowiec pogłę-
biał nurkowanie, aż przeszedł do pozycji piono-
wego lotu nurkowego (według zeznań świadków 
nawet ją przekroczył), a następnie zaczął zmniej-
szać kąt nurkowania. W końcowej fazie trajektoria 
lotu była nachylona do poziomu pod kątem około 
70º. Zderzenie z ziemią nastąpiło o godzinie 16.53 
w terenie zalesionym z bardzo dużą prędkością 
lotu. W wyniku zderzenia z ziemią uczeń-pilot poniósł śmierć na miejscu. Szybowiec został całkowicie 
zniszczony.   

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 
 

a) szybowiec przed lotem był sprawny technicznie, 
 

b) pilot miał kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju lotów w granicach wskaza-
nych w treści zadania, 

 

c) w chwili startu uczeń-pilot Piotr WOSZCZYK nie znajdował się pod wpływem środków odurza-
jących, 
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d) dwustronna łączność radiowa została sprawdzona przed startem i była bez zastrzeżeń, 
 

e) start, lot holowany i wyczepienie szybowca przebiegały bez zakłóceń, 
 
f) szybowiec przeszedł do lotu nurkowego zaraz po wyczepieniu liny holowniczej, 
 

g) uczeń-pilot nie odpowiadał na próby nawiązania łączności przez Kierownika Lotów, ani sam nie 
nawiązał łączności z KL, 

 

h) osłona kabiny pilota nie została zrzucona awaryjnie, 
 

i) pasy pilota były zapięte do momentu zderzenia z ziemią, 
 

j) pasy pilota w II kabinie były zabezpieczone (spięte), 
 

k) badanie krwi na obecność alkoholu etylowego (pobranej ze zwłok ucznia-pilota) wykazało jego 
obecność o stężeniu 0.5‰ (zero pięć promille), 

 

l) warunki pogodowe były odpowiednie do wykonywania tego rodzaju lotów przez ucznia-pilota. 
 

We krwi pobranej ze zwłok ucznia-pilota stwierdzono poziom 0.5‰ alkoholu. Przepisy stanowią, że 
stwierdzenie poziomu alkoholu we krwi w przedziale od 0.2‰ do 0.5‰ jest uważane za stan wskazujący na 
spożycie alkoholu. „Stwierdzony poziom alkoholu 0.5‰ nie uzasadnia jednak przyjęcia tezy, iż w 
chwili zgonu uczeń-pilot był w stanie nietrzeźwości.” Nie można wykluczyć, że pilot przed lotem spożył 
niewielką ilość alkoholu np. w postaci piwa lub innego napoju alkoholowego lub też np. w dzień lub noc 
poprzedzającą lot spożył jego znaczne ilości. Jednoznacznym wyjaśnieniem byłoby oznaczenie poziomu 
alkoholu w moczu, czego w tym przypadku nie można było wykonać. Tak niewielka ilość alkoholu we 
krwi może spowodować rozproszenie uwagi, niewłaściwe postrzeganie, wydłużenie czasu reakcji lub 
zmniejszenie zdolności oceny sytuacji. 

 

Komisja rozważała również możliwość uderzenia pilota szybowca końcówką liny holującej, które mo-
głoby nastąpić po wyczepieniu szybowca (w Aeroklubie Orląt liny holownicze podczepiane są bezpieczni-
kiem od strony szybowca). Ponieważ większość szczątków oszklenia kabiny została znaleziona na miejscu 
katastrofy, hipoteza ta została uznana jako mało prawdopodobna.                                                                                       
 

Wnioski: 
 

1. Organizacja lotów nie miała wpływu na powstanie wypadku. 
 

2. Warunki atmosferyczne były odpowiednie do wykonywania tego rodzaju lotu przez ucznia-
pilota i Komisja wyklucza ich wpływ na wypadek. 
 

3. Nie znaleziono dowodów wskazujących na techniczną przyczynę wypadku. 
 

4. Poziom wyszkolenia lotniczego ucznia-pilota nie budzi zastrzeżeń. Opinia lotnicza wystawiona 
przez instruktora prowadzącego oraz charakterystyka osobowa wystawiona przez opiekuna 
rocznika Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie jest pozytywna. 
 

5. Analiza lotu szybowca SZD-50-3A „Puchacz” pilotowanego przez ucznia-pilota wskazuje na to, 
iż lot nurkowy był wywołany wychyleniem steru wysokości. Komisja nie jest w stanie stwier-
dzić czy wprowadzenie szybowca w lot nurkowy było zamierzone, czy też spowodowane innym 
czynnikiem. 
 

6. Nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na zamiar samobójczy ucznia-pilota. 
 

7. Przeprowadzone badania pośmiertne wykazały, że uczeń-pilot nie znajdował się pod wpływem 
żadnych środków farmakologicznych i odurzających. 
 

8. Stwierdzony poziom alkoholu we krwi 0.5‰ nie uzasadnia przyjęcia tezy, iż w chwili zgonu 
uczeń-pilot był w stanie nietrzeźwym. 
 

9. Według opinii medycznej nic nie wskazuje, aby na powstanie wypadku miał wpływ stan zdro-
wia ucznia-pilota. 
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PKBWL orzekła, że:  

„Na podstawie zebranych faktów oraz przeprowadzonych analiz Państwowa Komisja Badań 
Wypadków Lotniczych nie może wskazać przyczyny wypadku lotniczego ucznia-pilota.” 

 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów lotniczych. 
 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 14 maja 2003 r. oraz 
wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił realizację następujących przedsięwzięć: 
 

1. Okoliczności wypadku omówić z pilotami szybowcowymi oraz instruktorami lotniczymi 
wszystkich specjalności zrzeszonych w jednostkach regionalnych Aeroklubu Polskiego. 

 

2. Instruktorów prowadzących szkolenie lotnicze oraz pełniących obowiązki Kierownika Lotów 
uczulić, aby zwracali uwagę na stan psychofizyczny podległych im pilotów oraz uczniów-
pilotów i w uzasadnionych przypadkach nie dopuszczali do wykonywania czynności lotniczych 
w danym dniu lotnym. 

 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„nieustalone” 
 

 
 
 

Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym na szybowcu SZD-30 „Pirat” znak rej. SP-
2945, pilotowanym przez uczennica-pilot W.B., lat 18 (bez licencji). który wydarzył się 

w dniu 29 sierpnia 2002 r. na lotnisku Szymanów.  
23. 

 

W dniu 29 sierpnia w Aeroklubie Wrocławskim na lotnisku Szymanów odbywały się loty szybow-
cowe ze startami za samolotem PZL-101A „Gawron”. Warunki meteorologiczne umożliwiały wykonywanie 
lotów termicznych. Według planu, część uczniów-pilotów miała tego dnia wykonać przelot warunkowy do 
srebrnej odznaki szybowcowej na lotnisko Lubin. W tej grupie znajdowała się również uczennica-pilot szy-
bowcowy W.B. Przygotowanie i sprawdzenie gotowości do lotów uczniów–pilotów mających dokonać prze-
lotu przeprowadziła instruktor szybowcowy I klasy. 

 

Uczennica-pilot W.B. do swojego lotu wystartowała o godzinie 1400. Start zespołu i wznoszenie do 
wysokości około 50 m przebiegały prawidłowo, po czym, szybowiec zaczął wykonywać pogłębiające się 
wahania poprzeczne. Pilot samolotu holującego odczuł to jako dwa silne szarpnięcia próbujące zmienić kie-
runek lotu zespołu i natychmiast zmniejszył kąt wznoszenia utrzymując lot po prostej z prędkością 115 
km/h.  

 

Przyczyną zaburzenia lotu szybowca mogła być zmiana parametrów konfiguracji samolotu holujące-
go z warunków startowych do wznoszenia, dokonywana rutynowo przez pilotów samolotów holujących po 
przekroczeniu wysokości 50 m. 

 

Kierownik Lotów (KL) wydał przez radio uczennicy–pilot polecenie obniżenia lotu i wejścia w stru-
gi za samolotem holującym, co uczennica-pilot wykonała i uspokoiła lot. Jednocześnie uczennica-pilot otwo-
rzyła hamulce aerodynamiczne – prawdopodobnie w celu naprężenia liny holowniczej. KL wówczas wydał 
komendę „zamknij hamulce”, co uczennica-pilot próbowała wykonać, lecz bez powodzenia i przekazała 
przez radio, że nie może ich zamknąć.   

Świadkowie zaobserwowali, że hamulce zostały przymknięte, nie mieli jednak pewności, czy ha-
mulce zostały zamknięte całkowicie. W pewnym momencie szybowiec nagle wyskoczył ponad samolot 
i nastąpiło wyczepienie. Jednocześnie hamulce aerodynamiczne zostały ponownie otwarte. Szybowiec znaj-
dujący się na wysokości ok. 70 m wykonał ostry zakręt w lewo z otwartymi hamulcami i w trakcie jego wy-
konywania wpadł w lewy korkociąg. Po wykonaniu ok. ¾ zwitki, zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia 
z ziemią i zniszczenia przedniej części kadłuba uczennica-pilot doznała poważnych obrażeń ciała. Z miejsca 
wypadku została przez Pogotowie Ratunkowe odwieziona w ciężkim stanie do szpitala chirurgii urazowej 
we Wrocławiu, gdzie, pomimo natychmiast przeprowadzonych zabiegów operacyjnych, zmarła w dniu 30 
sierpnia 2002 r. 
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PKBWL ustaliła, iż otwarcie hamulców aerodynamicznych mogło być spowodowane: 
 

a) poprzez zamierzone działanie pilotki, którego celem było napięcie zluźnionej liny; 
b) niezamierzone otwarcie, jeżeli pilotka trzymała lewą rękę na uchwycie otwierania hamulców 

aerodynamicznych, mogła to zrobić bezwiednie; 
c) samoistne wyssanie hamulców. 

Ostatnią z ww. możliwości Komisja wyklucza gdyż, jeśli hamulce nie byłyby zablokowane, to ich 
samoczynne otwarcie nastąpiłoby znacznie wcześniej, czego żadna z osób będących na starcie nie zaobser-
wowała w czasie rozbiegu oraz w początkowej fazie wznoszenia. 

 Pozostałe dwie możliwości otwarcia hamulców są równie prawdopodobne, jednak zdaniem Komisji, 
uczennica-pilot zdecydowała się na napięcie zluźnionej liny holowniczej poprzez otwarcie hamulców aero-
dynamicznych, a nie poprzez tzw. trawersowanie. 

Jest to jedna z cech szybowca SZD-30 „Pirat”, że po odblokowaniu hamulców, występuje znaczna 
siła „wysysająca” hamulce do tej pozycji. Jednocześnie sposób operowania hamulcami aerodynamicznymi 
zwłaszcza, gdy dźwignia znajduje się w pozycji „całkowicie otwarte” jest niewygodny, a sam uchwyt jest tak 
skonstruowany, że mieści się zaledwie w 1/3 części dłoni.  

Uczennica-pilot została prawdopodobnie zaskoczona przez taki rozwój sytuacji. Przypuszczalnie siła 
potrzebna do zamknięcia hamulców była na tyle duża, że uczennica-pilot miała duże trudności z jej pokona-
niem, a nagły nabór wysokości ponad samolot prawdopodobnie spowodowany był bezwiednym ściągnię-
ciem drążka sterowego na siebie w czasie próby zamknięcia hamulców aerodynamicznych. Z tej pozycji 
samolot przestał być widoczny przez pilota i dlatego podjęła decyzję o wyczepieniu liny holowniczej.  

2. Przyczyna wypadku. 

PKBWL, na podstawie badań i ekspertyz orzekła, że: 

„Bezpośrednią przyczyną wypadku był błąd techniki pilotażu, polegający na przeciągnięciu 
szybowca w konfiguracji z otwartymi hamulcami aerodynamicznymi w zakręcie na małej wysokości. 
Doprowadziło to do wejścia szybowca w korkociąg i zderzenia z ziemią. 

Pośrednią przyczyną wypadku było: 
i. działanie pilota pod wpływem stresu, wywołanego trudnościami w opanowaniu szybowca w lo-

cie, 
ii. dopuszczenie do wystąpienia poprzecznych wahań szybowca w czasie lotu holowanego,  

a następnie, po opanowaniu tych wahań i sprowadzeniu szybowca do pozycji lotu  
„w strugach zaśmigłowych”, otwarcie przez uczeń-pilot hamulców aerodynamicznych w celu 
napięcia zluźnionej liny holowniczej. Próba zamknięcia hamulców aerodynamicznych, z uwagi 
na zbyt dużą siłę potrzebną do ich zamknięcia w locie (dla zalecanej prędkości holowania 115–
120 km/h), doprowadziła do tego, iż zamykając hamulce, uczeń – pilot bezwiednie pociągnęła na 
siebie drążek sterowy, doprowadzając tym samym do zajęcia przez szybowiec zbyt wysokiej po-
zycji za samolotem holującym, w następstwie czego straciła samolot z pola widzenia. Uczeń-
pilot podjęła decyzję o wyczepieniu szybowca i powrocie na lotnisko, pomimo iż mała wysokość 
wyczepienia nie zapewniała bezpiecznego wykonania tego manewru, 

iii. zła ergonomia sterowania dźwignią hamulców aerodynamicznych szybowca SZD-30 „Pirat”, 
nadmierne siły występujące w układzie sterowania hamulcami aerodynamicznymi oraz rażąca 
dysproporcja pomiędzy siłą potrzebną do sterowania sterem wysokości (bardzo mała) a lotkami 
(duża).Uzasadnienie wniosku znajduje się w sprawozdaniu z prób funkcjonalnych szybowca 
SZD-30 Pirat”. 
Na zaistnienie wypadku mogło mieć również wpływ „zbyt tylne” położenie oparcia siedzenia  
w stosunku do wzrostu uczennicy-pilota”. 

 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów Prawa lotniczego. 
 

 Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 12 czerwca 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił realizację następujących przedsię-
wzięć: 
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1. Posiadacz Certyfikatu Typu szybowca SZD-30 „Pirat” powinien: 
 

a) Wykonać pomiary sił potrzebnych do zamknięcia hamulców aerodynamicznych w locie przy 
prędkościach: 100, 120 i 140km/h; 

 

b) wprowadzić niezbędne zmiany w projekcie szybowca, jeżeli te siły przekraczają wartości 
podawane w przepisach JAR-22 dla szybowców tej klasy; 

 

c) dokonać poprawy ergonomii sterowania hamulcami aerodynamicznymi; 
 

d) wprowadzić zmiany do Instrukcji Użytkowania w Locie szybowca SZD-30 „Pirat” -  uzu-
pełnienie dotyczące dostosowania położenia oparcia fotela do wzrostu pilota. 

 

2. Rozważenie celowości obowiązkowego wprowadzenia tych zmian na wszystkich szybowcach  
tego typu, znajdujących się w użytkowaniu. 

 

3. Spowodować, aby w trakcie przeglądów 100-godzinnych i ważniejszych przeglądów i napraw 
szybowców SZD-30 „Pirat” były wykonywane pomiary sił tarcia w układzie sterowania hamul-
cami aerodynamicznymi i dopuszczenie szybowców do dalszego użytkowania było uzależnione 
od pozytywnego wyniku tego sprawdzenia. 

 

4. Z okolicznościami wypadku zapoznać pilotów szybowcowych oraz instruktorów lotniczych 
zrzeszonych w jednostkach regionalnych Aeroklubu Polskiego. W czasie omawiania okoliczno-
ści wypadku szczególną uwagę zwrócić na podobieństwo z wypadkiem z dnia 6 lipca 2002 r. w 
Aeroklubie Orląt w Dęblinie. 

 

5. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć teoretycznych na temat: „Technika pilotowania szybowca 
podczas lotu za samolotem z uwzględnieniem sytuacji niebezpiecznych oraz zasady postępowa-
nia pilota szybowca przy poluzowanej linie, nadmiernych wahaniach poprzecznych i podłuż-
nych, podczas przerwanego startu za holem oraz lotu zespołu na zniżaniu”. 

 

6. Wprowadzić do programu szkolenia lotniczego dla pilotów szybowcowych dodatkowe zajęcia 
dotyczące szczególnych właściwości pilotowania szybowca SZD-30 „Pirat”. Decyzję o prze-
szkoleniu ucznia-pilota na ten typ szybowca i do startu na holu za samolotem, do czasu wpro-
wadzenia niżej proponowanych zmian, powinien podejmować Szef Wyszkolenia Aeroklubu, 
mając na uwadze indywidualne predyspozycje i poziom wyszkolenia ucznia-pilota. 

 

7. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaangażowanie i przygotowanie do lotów personelu in-
struktorskiego oraz osób kierujących lotami, jak również, kształtowanie umiejętności pilotów 
samolotów holujących postępowania w sytuacjach niebezpiecznych w locie zespołu samolot – 
szybowiec. 

 

8. zobowiązać wszystkich użytkowników szybowców SZD-30 „Pirat” do użytkowania wyłącznie 
tych szybowców, które spełniają wymagania Instrukcji Obsługi Technicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem wartości sił tarcia w układach sterowania ww. szybowca. 

 

9. zobowiązać wszystkich pilotów oraz instruktorów szybowcowych do bezwzględnego przepro-
wadzania treningu w kabinie szybowca przed lotem wraz z dopasowaniem siedzenia indywidu-
alnie dla każdego pilota.  

 

10. Sprawdzenie, czy programy szkolenia lotniczego oraz instrukcje wykonywania lotów zawierają 
zapisy odnośnie praktyki wykonywania lotu sprawdzającego z instruktorem przed lotem laszu-
jącym na nowy typ statku powietrznego i w razie konieczności dokonanie odpowiednich zmian 
lub poprawek w wymienionych dokumentach. 

 
Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„błąd w technice pilotowania” 
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26. Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym na  samolocie M-18B Dromader (SP-ZUZ), pilo-
towanym przez pilota irańskiego, lat 26 (licencja pilota samolotowego zawodowego C.P.L. nr III 
2121 ), który wydarzył się w dniu 10 października 2002 r. na lotnisku Mielec  

 

Dnia 10 października 2002 r., na lotnisku w Mielcu grupa pilotów irańskich odbywała loty szkolne, 
których celem było opanowanie umiejętności pilotowania samolotu M-18B „Dromader”. Program tego szko-
lenia obejmował także lot do strefy pilotażu wg ćwiczenia nr 7 z połową obciążenia maksymalnego samolo-
tu, (700 kg balastu wodnego). Celem tego lotu było zapoznanie się pilota z techniką sterowania samolotu  
„Dromader” z częściowo obciążonym samolotem.  

 

Pilot wystartował na samolocie M18B Dromader (SP-ZUZ) o godzinie 937 z pasa startowego 09 po 
krótkim opóźnieniu (około 2 min.), wynikającym z kłopotów związanych z dociągnięciem  pasów pleco-
wych. Nad lotniskiem pilot wykonał nie więcej niż dwa pełne zakręty (wg obliczeń przeprowadzonych na 
podstawie „odpisu” korespondencji radiowej ), a następnie lot po kręgu na wysokości 300 m, w celu zrzutu 
ładunku wody. W czasie lotu po prostej przed zrzutem ładunku, kierownik lotów przypominał pilotowi o 
konieczności utrzymywania prędkości lotu nie mniejszej niż 180 km/h. Zrozumienie tej komendy pilot po-
twierdził. Następnie, lecąc z kursem około 90° nad drogą startową, o godzinie 948, na komendę kierownika 
lotów wykonał zrzut wody z wysokości 300 m, nad skrzyżowaniem dróg startowych. Po zrzucie, zamiast 
wykonać zajście do lądowania z wysokości kręgu, 
pilot „lekko” nabrał wysokość, ustabilizował lot po-
ziomy, po czym rozpoczął, najpierw łagodne, a na-
stępnie coraz bardziej strome zniżanie do kąta pochy-
lenia ponad 70°. W tym czasie Kierownik Lotów (KL) 
wydał trzykrotnie polecenie nakazujące pilotowi prze-
rwanie zniżania. Pilot nie reagował na komendy KL. 
Samolot o godzinie 949, pod kątem około 80°zderzył 
się z betonową nawierzchnią drogi startowej, w odle-
głości 520 m od miejsca zrzutu wody, ulegając całko-
witemu zniszczeniu. Pilot poniósł śmierć na miejscu.  
 

W trakcie krytycznego lotu pilot miał kłopoty 
z utrzymaniem łączności radiowej i KL musiał „dwu-trzykrotnie” powtarzać niektóre komendy radiowe. 

 

Na  podstawie zebranych dowodów, przeprowadzonych analiz i badań, Komisji nie udało się ustalić 
przyczyny wypadku. Komisja analizując zebrane fakty nie była w stanie jednoznacznie określić czy pilot 
w dniu poprzedzającym loty odpoczywał w wymaganym zakresie i czy jego stan psychofizyczny był odpo-
wiedni do wykonywanych zadań. Według oświadczenia kolegi z pokoju, pilot o godzinie 2200 poprzedniego 
dnia położył się do łóżka. Natomiast wg oświadczenia kierownika grupy pilotów irańskich, pilot, który uległ 
wypadkowi, w dniu poprzedzającym wypadek był o godzinie 2300 u niego w pokoju i pytał o sprawy lotni-
cze. 

 

Komisja nie mogła również ustalić z jakiego powodu pilot w dniu wypadku szybko kołował, skrócił 
lot i jakie miał dokładnie kłopoty z dociągnięciem pasów przed startem do ostatniego lotu. 

 

Chwilowe pogorszenie stanu psychofizycznego w dniu wypadku mogło być spowodowane „ewentu-
alnie” napięciem związanym z wykonywanym zadaniem i ograniczonym wypoczynkiem. Mogło to dopro-
wadzić do sytuacji w której pilot po zrzucie wody, w czasie próby zamknięcia klapy zrzutu, przez chwilę 
odwrócił uwagę od sterowania statkiem powietrznym i samolot, przy trymerze ustawionym w położenie 
„ciężki na nos” przeszedł samoczynnie na zniżanie. W zaistniałej sytuacji, przy bardzo małym doświadcze-
niu lotniczym, małej wysokości lotu oraz wraz z wzrastającą prędkością lotu, rosnących siłach na drążku 
sterowym, zwiększającym się przeciążeniem ujemnym i „ewentualnie” nie dociągniętych pasach plecowych, 
pilot mógł utracić panowanie nad samolotem. Jak ustaliła Komisja, „Taki tor lotu samolotu nastąpił by 
również w przypadku braku sterowania samolotem przy trymerze ustawionym w położenie >ciężki na 
nos<”. 
 

Według ustaleń Komisji, w czasie jednego z lotów z instruktorem w Iranie, na samolocie An-2, pilot 
irański nagle dostał torsji i wydobył torebkę plastikową, tak jakby był przygotowany na taką sytuację i nie 
był w stanie dalej prowadzić samolotu. 
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W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 
 

a) Samolot M-18B Dromader (SP-ZUZ) był sprawny technicznie, a w krytycznym locie jego ciężar 
startowy i położenie środka ciężkości mieściły się w granicach określonych w instrukcji użytkowa-
nia w locie. 

 

b) Silnik samolotu pracował na wysokich obrotach i zatrzymał się po uderzeniu w ziemię. 
 

c) Trymer samolotu w momencie zderzenia był w położeniu „ciężki na nos”. 
 

d) Pilot przed startem miał kłopoty z dociągnięciem pasów plecowych. Pasy plecowe i siedzeniowe by-
ły zapięte, ale Komisji nie udało się jednoznacznie ustalić czy były dociągnięte. 

 

e) Pilot nie podjął próby wyprowadzenia samolotu ze zniżania, pomimo kilkakrotnej komendy KL na-
kazującej wyprowadzenie z nurkowania. 

 

f) Pilot posiadał dwustronną łączność radiową z KL. 
 

g) We wskazówkach wykonawczych ćwiczenia 7 (TRAINIG PROGRAM M-18) nie określono jedno-
znacznie, czy po wykonaniu zadania w strefie pilotażu ładunek powinien zostać zrzucony, czy też 
należy lądować z ładunkiem. 

 

h) Zrzut ładunku wykonano z wysokości 300 m, program przewiduje 1000-600 m. 
 

i) We wskazówkach wykonawczych ćwiczenia 8 (z ładunkiem równym maksymalnemu) zrzut powi-
nien zostać wykonany z wysokości 600 m. 

 

j) Pierwszy zrzut ładunku (połowa obciążenia maksymalnego) przewidziany w locie wg ćwiczenia 3 
(Program szkolenia w lotach połączonych z gaszeniem pożarów z samolotów o masie do 5700 kg 
„G-85”) przewiduje wysokość zrzutu nie mniejszą niż 500 m przy prędkości o 15 km/h większej od 
prędkości przeciągnięcia. 

 

k) Z powodu niezgodności zeznań świadków, Komisji nie udało się jednoznacznie ustalić jak pilot, któ-
ry uległ wypadkowi, spędził ostatni wieczór przed lotami. 

 

l) Na powstanie wypadku „raczej” nie miał wpływu stan zdrowia pilota irańskiego, jednak nie można 
tego jednoznacznie wykluczyć. W chwili wypadku pilot nie znajdował się pod wpływem alkoholu, 
środków psychotropowych ani narkotyków. 

 

m) Komisji nie udało się ustalić położenia klapy zrzutu, zamykającej zbiornik wody. 
 

n) Pilot, który uległ wypadkowi miał małe doświadczenie lotnicze, w szczególności na cięższych samo-
lotach i należał do grupy wolniej przyswajających technikę pilotowania na samolocie „Dromader” – 
świadczy o tym zwiększona liczba lotów z instruktorem. 

 

o) W dniu wypadku, przed krytycznym lotem, pilot wykonał jeden lot do strefy wg ćwiczenia 6 w celu 
doskonalenia pilotażu. Lot ten został skrócony z 30 min. do 21 min. 

 

p) W krytycznym locie pilot nie wykonał wszystkich nakazanych ćwiczeniem figur pilotażu. 
 

q) Warunki atmosferyczne były odpowiednie do wykonania zaplanowanego zadania. 
 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku orzekła, 
że nie udało się jednoznacznie określić przyczyny wypadku lotniczego. Prawdopodobną przyczyną wypadku 
mogło być: 

 

„chwilowe odwrócenie uwagi od pilotowania samolotu w czasie próby zamknięcia klapy zrzutu 
i przejście samolotu na zniżanie. Czynnikami utrudniającymi wyprowadzenie do lotu poziomego było 
ustawienie trymera w położenie „ciężki na nos” i wzrost przeciążenia ujemnego przy ewentualnie po-
luzowanych pasach plecowych”. 

 

„Z powodu braku danych o wynikach badań elektroencefalograficznych pilota, Komisji nie udało się 
jednoznacznie wykluczyć przyczyn wypadku związanych ze stanem zdrowia”. 
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PKBWL stwierdziła, że: „Naruszono program szkolenia pilotów na samolocie jednosterowym o ma-
sie startowej do 5700 kg. Pilot nie wykonał wszystkich, wymaganych ćwiczeniem nr 7 figur pilotażu, zgod-
nie z zadaniem”. 
 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 25 listopada 2003r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, proszę o realizację następujących przedsięwzięć: 

 

1. Ujednolicić programy szkolenia lotniczego dotyczące przeszkalania na danym typie statku po-
wietrznego. W przypadku różnic między programami, uzasadnić występujące rozbieżności. 

 

2. W czasie zatwierdzania programów szkolenia, szczególną uwagę zwrócić na precyzyjne okre-
ślenie wskazówek wykonawczych do danego ćwiczenia, uniemożliwiający dowolny sposób ich 
interpretacji. 

 
 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„nieustalone”  
 
   
 
 
 

27. Wypadek lotniczy na mikrolocie Sr-1 Storch (SP-YUK specjalny), pilotowanym przez właścicie-
la, pilota M.L., lat 43 (lic. nr T-5828), który wydarzył się w dniu 4 sierpnia 2002 r. r. w m. Iwko-
wa.  

Trzydniowe opóźnienie w powiadomieniu o zaistniałym zdarzeniu przez właściciela statku po-
wietrznego oraz przez kierownictwo Aeroklubu Podhalańskiego, uprzątnięcie szczątków mikrolotu z miejsca 
zdarzenia przez właściciela i niejasny opis okoliczności zdarzenia utrudniło wyznaczenie właściwej do zba-
dania wypadku komisji (OKBWL lub GKBWL) oraz ustalenie przez Komisję przebiegu zdarzenia. 

W dniu 4 sierpnia 2002 r. o godz. 1830 z lotniska Łososina Dolna na lot rekreacyjny wystartował mi-
krolot Sr-1 STORCH pilotowany przez właściciela. Z tego samego lotniska o godz. 1845 wystartował, rów-
nież na lot rekreacyjny, mikrolot JK-5 „Junior”, pilotowany przez właściciela B.K.. W rejonie jeziora Roż-
nowskiego, pilot samolotu „Junior” usłyszał drogą radiową prośbę o pomoc nadaną przez pilota M.L.. Po 
nawiązaniu łączności pilot B.K. skierował swój mikrolot w rejon m. Iwkowa, gdzie zgodnie z prośbą pilota 
M.L. pomagał mu wybrać odpowiednie miejsce do lądowania awaryjnego w związku z nieprawidłową pracą 
silnika w mikrolocie STORCH.  

Korespondencja radiowa między pilotami nie została odebrana przez żadną z działających w okolicy 
radiostacji naziemnych ani radiostacji pokładowych. 

Obydwa mikroloty zaobserwowano w okolicy m. Iwkowo oraz znajdującego się tam lądowiska, 
gdzie bazował samolot Aeroklubu Podhalańskiego. Na tym samolocie wykonywał loty promocyjne pilot 
ww. aeroklubu. Po przelocie nad lądowiskiem obaj piloci skierowali swoje mikroloty na lotnisko w Łososi-
nie Dolnej. Po minięciu lądowiska Iwkowa, mikrolot Sr-1 STORCH w dowrocie do pola lądowania uderzył 
w zagajnik rozciągający się w odległości około 150 m od lądowiska, a mikrolot JK-„Junior” pilotowany 
przez B.K. kontynuował lot w kierunku lotniska Łososina Dolna.  

Według zeznań pilota, przyczyną awarii było rozszczelnienie instalacji paliwowej samolotu Sr-1 
STORCH i w następstwie zatrzymanie pracy silnika. 

Jednakże żaden z postronnych świadków nie zeznał, że silnik mikrosamolotu STORCH bezpośred-
nio przed wypadkiem pracował nierówno lub przerywał. Wątpliwości budzi fakt nie podjęcia przez pilota 
M.L. próby lądowania w sytuacji awaryjnej na lądowisku Iwkowo, lecz próba kontynuowania lotu do Łoso-
siny Dolnej tym bardziej, że lądowanie na tym lądowisku nie wymagało od pilota mikrolotu szczególnych 
umiejętności. 

W związku z brakiem protokołu powypadkowego oględzin silnika sporządzonego przez specjalistę 
IKCSP, oraz całkowitym zniszczeniem mikrolotu następnego dnia przez żonę pilota, poprzez porąbanie sie-
kierą, Komisja nie mogła orzec, czy rzeczywistą przyczyną awarii było rozszczelnienie instalacji paliwowej 
mikrolotu STORCH. Dodatkowe wątpliwości może budzić wysokość lotu mikrolotu przed wypadkiem. We-
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dług zeznania pilota, był on już świadom niesprawności zespołu napędowego. W takiej sytuacji pilot powi-
nien wybrać pierwsze bezpieczne i dogodne miejsce do lądowania awaryjnego. 

Według zeznań niektórych świadków wynika, że mikroloty pilotowane przez pilotów M.L. i B.K. 
wykonywały loty w nieustalonym szyku na wysokości około 10 m nad drzewami i tuż przed wypadkiem 
zderzyły się. 

Według świadka, znajdującego się na pobliskim lądowisku, mikroloty wykonywały loty na wysoko-
ści 150-200 m i nie potwierdził on odgłosu trzasków, charakterystycznych dla zderzenia się statków po-
wietrznych. Miejsce przymusowego lądowania mikrolotu STORCH znajduje się w odległości 150-200 m od 
lądowiska. 

Członkowie Komisji przypuszczają, że wysokość lotu mikrolotu (oceniona przez świadka na 150-
200 m), zapewniłaby bezpieczne wykonanie lądowania awaryjnego na lądowisku. Natomiast, jeżeli mikrolot 
wykonywał lot na bardzo małej wysokości (10 m nad drzewami zgodnie z zeznaniami dwóch kobiet, świad-
ków zdarzenia), to nie mógł on dolecieć po awarii do lądowiska i według Komisji, taki przebieg lotu na 
chwilę przed wypadkiem był najbardziej prawdopodobny. 

Ponadto Komisja ustaliła: 
1. Dostarczona przez OKBWL dokumentacja badania wypadku mikrolotu Sr-1 STORCH jest spo-

rządzona niedbale. W aktach sprawy znajdują się dokumenty nie podpisane, takie jak szkice 
miejsca wypadku, z których trudno jest cokolwiek wywnioskować. 

2. Uprzątnięcie rozbitego mikrolotu z miejsca zdarzenia nastąpiło bez powiadomienia jakichkol-
wiek służb dochodzeniowych. 

3. Niedbale prowadzona przez właściciela mikrolotu dokumentacja techniczna i osobista książka 
lotów. 

4. Niewłaściwie została przeprowadzona kwalifikacja zdarzenia: w jednym przypadku jako prze-
słanka (incydent), a w drugim przypadku jako poważna przesłanka (poważny incydent). 

5. Nie przeprowadzono badania pilota na obecność w organizmie środków dopingujących, psycho-
tropowych i alkoholu. 

„Komisja działając na zasadzie swobodnej oceny dowodów, wobec upływu długiego okresu czasu,  
w którym postarano się o zatarcie śladów zdarzenia w każdym miejscu i wobec urzędniczych zaniedbań 
ludzi, których szczególnym obowiązkiem jest zabezpieczenie dowodów zdarzenia z racji wykonywanego 
zawodu, PKBWL stwierdza, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistnienia wypadku była koli-
zja samolotów w powietrzu lub wejście mikrolotu Sr-1 STORCH w strugi za mikrolotem JK-5 „Ju-
nior” i nagły manewr wykonany przez pilota w celu uniknięcia kolizji w locie w ciasnym szyku, co 
przy locie na małej wysokości doprowadziło do uderzenia samolotu w zagajnik”. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych stwierdziła naruszenia następujących przepi-
sów lotniczych: 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z 24 czerwca 1964 r. w sprawie badania wypadków statków po-
wietrznych (Monitor Polski Nr 44 poz. 210): 

1) § 1 ust. 2; (dot. kwalifikacji zdarzenia); 
 

2) § 4 pkt 2 i 3 i § 8 ust.1 i 2. (dot. terminu składania wstępnych meldunków o zdarzeniu lotniczym); 
 

3) § 5 ust. 1 i 2; (dot. obowiązku powiadamiania we właściwym czasie o zdarzeniu lotniczym przez 
użytkownika lotniska); 

 

4) § 6 i § 7; (dot. zabezpieczenia szczątków statku powietrznego i miejsca zdarzenia). 
 Na podstawie zaleceń profilaktycznych, zawartych w uchwale PKBWL z dnia 5 czerwca 2003 r. 
oraz wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zaleca, aby w trakcie egzaminów przed 
LKE obowiązkowo sprawdzać u egzaminowanych znajomość Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 
(Dz. U. nr 130, poz.1112) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badania wypadków i incy-
dentów lotniczych.(Dz. U. nr 132.poz 1230.z dnia 29.07.03). 

Biorąc pod uwagę fakt, że Komisja nie była w stanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpli-
wości określić jego przyczyny, wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej: „nieustalone” 
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28. Wypadek lotniczy na spadochronie szkolnym Mars 330 (SP-23590), na którym skok wykony-
wał uczeń-skoczek lat 43 (bez licencji), który wydarzył się w dniu 11 maja 2002 roku w miejsco-
wości Chrcynno k. Nasielska,  

 

W dniu 11 maja 2002 roku uczeń-skoczek wykonywał swój 24 skok na spadochronie typu Mars 330 
z wysokości 1500 metrów i opóźnionym o 15 sekund otwarciem spadochronu ze stabilizatorem. Po wykona-
niu opóźnienia około 16 sekund skoczek wpadł w obroty w prawo, które stopniowo zaczęły się pogłębiać. Po 
następnych około 5 sekundach opóźnienia skoczek prawdopodobnie zamiast uchwytu otwierającego pokro-
wiec spadochronu głównego, wyciągnął uchwyt wyczepiający taśmy nośne. W tym samym czasie nastąpiło 
spracowanie automatu KAP-3P, który otworzył spadochron główny. Stabilizator spowodował wyciągnięcie 
spadochronu głównego z pokrowca, ale ponieważ wyczepione były taśmy nośne, spadochron odłączył się od 
skoczka powodując uruchomienie poprzez system SOS spadochronu zapasowego. Uczeń-skoczek na prawi-
dłowo wypełnionym spadochronie zapasowym wylądował na użytkowej części lotniska w odległości około 
250 metrów od startu. 
 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 
 

a) uczeń-skoczek w dniu 11 maja 2002 roku wykonywał swój 24 skok na spadochronie typu Mars 
330; 

 

b) uczeń-skoczek opóźnił otwarcie spadochronu i wyczepił taśmy nośne zamiast otwarcia spado-
chronu głównego; 

 

c) badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przeprowadzono w dniu 11 maja 2002 
roku o godzinie 19.49 na prośbę zainteresowanego – spożycia nie stwierdzono; 

 

d) warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku. 
 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku lotni-
czego przez Komisję Użytkownika pod nadzorem OKBWL z III Okręgu IKCSP orzekła, że przyczyną wy-
padku lotniczego były: „nieprawidłowe reakcje ucznia-skoczka podczas skoku w fazie swobodnego spa-
dania, polegające na nie wyhamowaniu obrotów, wyczepieniu taśm nośnych spadochronu głównego 
w efekcie pomylenia przez niego uchwytów oraz przeciągnięciu opóźnienia”. 

 

„Jednocześnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie wnosi zastrzeżeń do wniosków i 
zaleceń komisji zawartych w uchwale”. 

 

PKBWL nie stwierdziła naruszenia przepisów lotniczych. 
 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale KBWL z dnia 22 maja 2002r. oraz 
wniosków wynikających z przebiegu wypadku, proszę o realizację następujących przedsięwzięć: 

 

1. Powtórnie przeszkolić cały stan osobowy Sekcji Spadochronowej z procedur i kolejności uży-
wania uchwytów wyzwalających. 
 

2. Stan osobowy Sekcji Spadochronowej przeszkolić w zakresie wykonywania nakazanych opóź-
nień, 

 

Wypadek zakwalifikowano do grupy przyczynowej:„błąd w technice skoku” 
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Strona celowo pusta 
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