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1. Wypadek lotniczy na samolocie ultralekkim CH-601 Zodiak (zn. Rej. ЛA-0454), pilotowanym przez 
pilota-właściciela, lat 54 (licencja Aviaclub Ukraine Nr 0066), z pasażerem na pokładzie, który wydarzył się 
w dniu 9 marca 2003 r. w rejonie lotniska Legnica.  

W dniu tym pilot wykonywał w hangarze lotniska Legnica prace obsługowe przy samolocie CH-601 
„Zodiak”, którego był właścicielem i konstruktorem. Budowa samolotu początkowo prowadzona była pod 
nadzorem Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych, jednak w lipcu 2001 roku, z niewyja-
śnionych przyczyn, właściciel zaniechał budowy samolotu pod dalszym nadzorem.  

W ramach wspomnianych prac obsługowych pilot dokonał wymiany pompy paliwa. Po sprawdzeniu 
poprawności montażu i zatankowaniu samolotu (18 litrów benzyny) wykonał 10 minutową próbę silnika 
przed hangarem. Następnie, dwukrotnie przekołował wzdłuż pasa startowego. W tym czasie silnik pracował 
bez zastrzeżeń i pilot postanowił wykonać lot z pasażerem po kręgu nadlotniskowym. Pilot wystartował 
z kursem 260° z zamiarem wykonania lotu po kręgu nadlotniskowym w lewo, na wysokości 150 m.  

Tuż przed czwartym zakrętem silnik samolotu zaczął pracować nieprawidłowo. Po wyprowadzeniu 
z czwartego zakrętu pilot zmniejszył moc silnika. Na mniejszej mocy silnik pracował prawidłowo, jednak 
pilot stwierdził, że takie parametry pracy silnika nie 
zapewniają bezpiecznego lądowania na lotnisku 
i zwiększył moc silnika. W tym momencie silnik 
przerwał pracę.  

Nie mając pewności czy doleci do lotniska 
w locie ślizgowym, pilot podjął decyzję o przymuso-
wym lądowaniu na polu przed lotniskiem. Lądowanie 
wykonane zostało prawidłowo - pod wiatr, jednak w 
czasie dobiegu przednie kółko podwozia zaczęło 
zapadać się w grząskim gruncie. Ostatecznie, w koń-
cowej fazie dobiegu, przednie oraz prawe koło pod-
wozia głęboko zapadły się w gruncie i samolot za-
trzymał się z obudową silnika opartą o ziemię. 
W trakcie lądowania nikt nie odniósł obrażeń.  

Po dokonaniu analizy, na podstawie faktów, dokonanych ekspertyz oraz oględzin, Komisja stwier-
dziła, że samoczynne wyłączenie silnika spowodowane zostało przez zawieszenie się blaszki zaworu jedno-
kierunkowego prawego zbiornika zapasowego. Przyczyną zawieszenia zaworu był fragment nitu jednostron-
nego, który zablokował blaszkę zaworu jednokierunkowego w pozycji otwartej, powodując systematyczne 
cofanie się paliwa ze zbiornika głównego do zbiornika zapasowego. Zawór ten zabezpieczał instalację pali-
wową przed grawitacyjnym cofnięciem się paliwa ze zbiornika głównego do zbiorników zapasowych. Z sza-
cunkowych obliczeń wynika, że w czasie próby silnika, kołowania oraz w czasie lotu, samolot zużył ze 
zbiornika głównego 4,5 litra paliwa. 

Samolot nie był wyposażony w sygnalizację rezerwy paliwa, a zainstalowany paliwomierz w postaci 
„U-rurki”, wskazujący ilość paliwa w zbiorniku głównym, nie dawał gwarancji prawidłowego odczytu. Za-
stosowany materiał pod wpływem benzyny uległ zmatowieniu. Tym można wytłumaczyć fakt, że pilot nie 
zauważył nadmiernego ubytku paliwa. Decyzja o lądowaniu awaryjnym podjęta przez pilota oraz wybór 
miejsca lądowania była zgodna z zasadami pilotowania w sytuacjach awaryjnych. Do dnia wypadku pilot 
wylatał na samolotach ultralekkich ponad 58 godzin. 

Komisja ustaliła, że: 
a) pilot legitymował się licencją Nr 0066 wydaną przez AVIACLUB UKRAINE (obejmującą 

uprawnienia instruktora oraz pilota samolotu ultralekkiego, nie uznawanej przez Aeroklub Ukra-
iny za dokument uprawniający go do wykonywania lotów),  

b) stowarzyszenie „AEROCLUB of UKRAINE”  nie wydało Świadectwa Rejestracji dla samolotu 
o znakach rozpoznawczych ЛA-0454, w związku z czym samolot ten formalnie nie jest wpisany 
do żadnego rejestru lub ewidencji, 

 41



UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW  
–  WYPADKI ZAISTNIAŁE W 2003 ROKU 

 
c) pilot w dniu wypadku nie posiadał ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z ruchem statków powietrznych, 
d) konstrukcja układu paliwowego nie zapewniała jego bezpiecznego użytkowania w przypadku 

awarii jednego lub dwóch zaworów jednokierunkowych, 
e) stwierdzono brak właściwego zabezpieczenia przewodu paliwowego w komorze silnika przed 

promieniowaniem cieplnym kolektora układu wydechowego, 
f) właściciel samolotu ultralekkiego ЛA-0454 „Zodiak”, nie występował do Prezesa ULC z wnio-

skiem o uzyskanie zezwolenia wykonywania lotów w FIR Warszawa, ani też o zezwolenie na 
pobyt stały dla swojego samolotu, 

g) właściciel nie występował do Prezesa ULC o uznanie licencji Nr 0066, wydanej przez Aviaclub 
Ukraine, uprawniającej do wykonywania czynności lotniczych w polskiej przestrzeni powietrz-
nej, 

h) Nazwisko pilota nie znajdowało się i nie znajduje w Rejestrze Personelu Lotniczego. 

Przyczyna wypadku. 

Komisja orzekła, że „Przyczyną wypadku lotniczego było: przymusowe lądowanie w podmokłym 
terenie przygodnym spowodowane przerwą w pracy silnika na skutek uszkodzenia instalacji paliwowej. 

Pilot nie powiadamiając ROKRL Wrocław o planowanym locie uniemożliwił służbie nadzoru ruchu 
lotniczego uwzględnienie tego lotu w planowanej sytuacji ruchowej i zapewnienie bezpieczeństwa tego lo-
tu”. 

Pilot naruszył następujące przepisy lotnicze: 

1) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.–Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112) w zakresie: art. 35 ust. 
4;  art. 82  pkt 3; art. 97 ust. 1; art. 151; art. 158 oraz art. 209, ust 1; 

2) Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL-2) pkt 3.5.2.1.3.3.; 
3) Zasady eksploatacji statków powietrznych – statki powietrzne lotnictwa cywilnego (PL-6, cz. II) 

pkt 4.2.4.1. 

Dochodzenie w sprawie wypadku lotniczego prowadziła Prokuratuira Rejonowa w Legnicy. W dniu 
4 maja 2004 r. sprawę umożono z powodu „braku danych dostatecznie uzasadniających dokonanie 
czynu przestępczego”. 

  Wypadek zakwalifikowano do grupy przyc nowej „nieprzestrzeganiwe przepisów”. zy

 
2.  Wypadek lotniczy na samolocie Jak–12A, (SP-AAS), który wydarzył się w dniu 30 marca 2003 r. na 
lotnisku Masłów.  

 
W dniu 30 marca 2003 r. w Aeroklubie Kieleckim planowano skoki spadochronowe. Start dla samo-

lotu ze skoczkami rozłożony został na pasie trawiastym na kierunku 110°. Według Kierownika Skoków (KS) 
wiatr wiał z kierunku 200° ±30°, z prędkością 2-3 m/sek., w porywach do 4 m/sek. i nieznacznie różnił się 
(pod względem kierunku i prędkości) od podanego w komunikacie meteorologicznym. KS oceniał kierunek 
wiatru na podstawie obserwacji wskaźnika wiatru. Z uwagi na trudny dojazd do pasa trawiastego (jego 
obrzeże było podmokłe), pierwszy start zaplanowany był z pasa betonowego, a lądowanie już na pasie tra-
wiastym. Samolot przygotowany przez mechanika został przyjęty przez pilota bez uwag.  

Po wejściu trzech skoczków na pokład samolotu, pilot podkołował na początek pasa betonowego 11, 
a po uzyskaniu zgody na start, rozpoczął rozbieg. Klapy były wychylone na 20° (pozycja startowa). Po około 
100 m rozbiegu, przy prędkości 60 km/godz., pilot poczuł gwałtowne ściąganie samolotu w lewo. Próbował 
temu przeciwdziałać, kontrując sterem kierunku, ale bez rezultatu. Po następnych 30 m rozbiegu samolot 
wytoczył się z pasa. W trakcie coraz bardziej zacieśniającego się zakrętu w lewo, nastąpiło złamanie prawej, 
głównej goleni podwozia oraz podparcie prawym skrzydłem o ziemię. W efekcie zoostało złamane prawe 
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skrzydło oraz śmigło. Po wytoczeniu się samolotu z pasa pilot „zamknął gaz”, a w momencie łamania się 
podwozia, wyłączył silnik. Pilot i skoczkowie opuścili pokład samolotu bez obrażeń. 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła m. in. następujące fakty: 

a) pilot posiadał ważną licencję i uprawnienia do wykonywania tego typu lotów, 
b) pilot miał ponad czteromiesięczną przerwę w lotach na tym typie samolocie, 
c) samolot był sprawny technicznie, 
d) start odbywał się z pasa betonowego przy ciężarze zbliżonym do ciężaru maksymalnego, z tylnym 

położeniu środka ciężkości i w warunkach bocznego wiatru zbliżonych do wartości granicznych, 
e) w czasie rozbiegu samolotu wiał boczny, prostopadły z prawej strony do pasa wiatr z prędkością 2-3 

m/sek., w porywach do 4 m/sek. Nie jest wykluczone, że w trakcie rozbiegu mógł wystąpić większy 
niż 4 m/sek. podmuch wiatru, a jego kierunek mógł przekroczyć 90° do kierunku rozbiegu samolotu, 

f) nie stwierdzono, aby jakakolwiek część samolotu lub jego wyposażenia oddzieliła się od niego przed 
i w czasie zdarzenia, 

g) w wyniku wypadku, samolot został zakwalifikowany do naprawy specjalnej a silnik do przeglądu 
fabrycznego, 

h) informacje meteorologiczne podane w komunikacie meteorologicznym (kierunek i prędkość wiatru) 
różniły się nieznacznie od obserwowanych na wskaźniku wiatru, 

i) samolot nie był wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotu.  

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego była: 

„utrata przez pilota kontroli nad samolotem w początkowej fazie rozbiegu na pasie betono-
wym, spowodowana spóźnionymi lub zbyt energicznymi reakcjami na odchylenie samolotu od kierun-
ku rozbiegu”. 

„Przyczyną zaburzenia kierunku rozbiegu mógł być podmuch wiatru wiejącego z kierunku prostopa-
dłego do kierunku rozbiegu oraz na zaistnienie wypadku mogła mieć wpływ przerwa w wykonywaniu lotów 
przez pilota.  
 Warunkami sprzyjającymi zaistnienia wypadku lotniczego były: start przy ciężarze zbliżonym do 
ciężaru maksymalnego, tylne położenie środka ciężkości i warunki bocznego wiatru zbliżone do granicz-
nych”. 
 Wypadek został zakwalifikowany do grupy przycz owej „błąd w technice pilotowania” yn

 
3. Wypadek lotniczy na  motolotni (brak znaków rozpoznawczych), który wydarzył się w dniu 29 marca 
2003 r. w rejonie miejscowości Wilczyn k. Obornik Śląskich. 

W dniu 29 marca 2003 roku, na torze motocrossowym w Wilczynie, odbywał się pokaz sprzętu sa-
mochodowego. Dla uświetnienia, organizatorzy zaprosili zaprzyjaźnionych motolotniarzy, z których jeden, 
kilka dni przed pokazami, obejrzał okoliczne łąki pod kątem ich przydatności do startów i lądowań. Według 
ustaleń PKBWL oraz Policji z Komendy Powiatowej w Obornikach Śląskich, loty motolotni nie miały cha-
rakteru pokazów lotniczych. 

Wykonywanie lotów, (starty i lądowania) z wybranego terenu - łąki o wymiarach 350 ÷ 50 m, roz-
poczęto na kierunku 090°, przy wietrze czołowo-bocznym z lewej strony, o prędkości 2 m/sek. Wysokość 
wykonywanych lotów nie przekraczała 100 m. W celu dokładnego zapoznania się z warunkami atmosfe-
rycznymi, pierwszy wystartował pilot Y, który wykonał dwa pięciominutowe loty z organizatorami poka-
zów. W tym czasie również pilot X wykonał 10-15 minutowy lot z jednym z organizatorów pokazów. Trze-
cia motolotnia w tym czasie nie wykonywała żadnych lotów. 
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W drugim locie wykonywanym przez pilota X, pasażerem był 14–letni chłopiec. Po starcie pilot wy-

konał dwa okrążenia nad domem pasażera, a następnie, kilka okrążeń nad torem motocrossowym, na wyso-
kości od 60 do 80 m. W dalszej kolejności pilot zmniejszył wysokość do 15 m i wykonywał lot nad drogą 
polną w kierunku północnym, z jednoczesnym zniżaniem. W końcowej fazie lotu, według oświadczenia 
pilota, podchodząc do lądowania, błędnie ocenił odległość od przewodów linii energetycznej średniego na-
pięcia (dwie linie średniego napięcia znajdowały się w odległości 70 m od siebie i były słabo widoczne na tle 
lasu). W manewrze ominięcia przeszkody, odruchowo obniżył lot w celu przelotu pod przewodami i zaczepił 
masztem motolotni o najniższy z przewodów. Motolotnia wskutek nagłego zwiększenia kąta natarcia, zacze-
piła przednią częścią skrzydła o pozostałe przewody, łagodnie wyhamowując prędkość, zawisła na przewo-
dach, prawie dotykając kołami ziemi. W tym czasie załoga motolotni, z niewielką pomocą znajdujących się 
w pobliżu osób, bezpiecznie opuściła motolotnię. Ponieważ konstrukcja motolotni dalej zwierała przewody 
linii energetycznej, spowodowało to pożar i całkowite jej spłonięcie. W szpitalu stwierdzono poważne obra-
żenia ciała pilota. Pasażer wyszedł z wypadku bez obrażeń.  

Po zdarzeniu, pilot poddany został testowi na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik 
dwóch pomiarów wynosił 0,04 mg/l. Pilot nie zgodził się na pobranie krwi w szpitalu na okoliczność zbada-
nia zawartości alkoholu. 

 Stwierdzony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu sugeruje stan wskazujący na spożycie al-
koholu przez pilota, lecz wynik badania wyklucza przyjęcie tezy, iż w chwili wypadku pilot był w stanie 
nietrzeźwości. Nie można jednakże wykluczyć, że pilot przed lotem spożywał niewielką ilość alkoholu np. 
w postaci piwa lub innego napoju alkoholowego. Taka niewielka ilość alkoholu mogła spowodować rozpro-
szenie uwagi i zdolności postrzegania, wydłużenie czasu reakcji oraz zmniejszenie zdolności oceny sytuacji. 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące wnioski: 

1. poziom wyszkolenia pilota umożliwiał bezpieczne wykonanie lotu; 
2. pilot nie przedstawił Komisji żadnych dokumentów motolotni i jej silnika; 
3. wybór miejsca startów i lądowań oraz rozłożenie startu było prawidłowe; 
4. motolotnia nie posiadała znaków rozpoznawczych i nie była wpisana do żadnego rejestru lub ewi-

dencji; 
5. nie stwierdzono aby jakakolwiek część motolotni lub jej wyposażenia oddzieliła się od niej przed 

wypadkiem lub po jego zaistnieniu; 
6. pilot nie posiadał ważnej polisy OC; 
7. w czasie testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzono 0,04 mg/l; 
8. pilot nie zgodził się na pobranie krwi na okoliczność zbadania poziomu zawartości alkoholu; 
9. lot nieletniego pasażera odbywał się za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna; 
10. warunki atmosferyczne umożliwiały bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu; 
11. zarówno Komisji jak i Policji nie udało się ustalić czy loty z pasażerami wykonywane były odpłat-

nie; 
12. czynnikiem, który mógł utrudnić ocenę odległości, był nowy kask w którym pilot latał dopiero drugi 

dzień;  
13. obniżenie przez pilota wysokości lotu przy planowanym manewrze zajścia do lądowania było cał-

kowicie nieuzasadnione z punktu widzenia sztuki pilotażu; 
14. powodem błędnej oceny odległości była najprawdopodobniej zbyt mała wysokość lotu.  

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego było: 

„wykonanie przez pilota lotu na zbyt małej wysokości oraz błędna ocena odległości od prze-
szkód terenowych, w wyniku czego nastąpiło zaczepienie motolotni o linię energetyczną śred-
niego napięcia” 

 Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyczynowej „błąd w technice pilotowania”, 
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4. Wypadek lotniczy na samolocie AT-3 (SP-CUH), który wydarzył się w dniu 23 kwietnia 2003 r. na 
lądowisku Wrocław-Szymanów. 
 

W dniu 23 kwietnia 2003 r., na lądowisku Wrocław-Szymanów, pilot pełnił dyżur patrolowy-
przeciwpożarowy, w ramach umowy pomiędzy Aeroklubem Wrocławskim i Rejonową Dyrekcją Lasów 
Państwowych we Wrocławiu. Po przybyciu na lotnisko pilot przyjął samolot AT-3 (SP-CUH) po uprzednim 
sprawdzeniu i przeprowadzeniu próby silnika przez mechanika. O godzinie 14.50 pilot otrzymał dyspozycję 
wykonania lotu patrolowego w rejon Świdnica-Wałbrzych w celu rozpoznania przyczyny zadymienia lasów 
w tym rejonie. Po zgłoszeniu lotu do ROPL - ASM-3 (Rejonowy Ośrodek Planowania Lotów – Air Service 
Management) i uzyskaniu zgody przystąpił do uruchamiania silnika. Po osiągnięciu przez silnik odpowied-
nich parametrów rozpoczął kołowanie w kierunku północno-wschodnim w celu wykonania startu w łożu 
wiatru z kursem 320°. Kołowanie odbywało się po niezbyt równej nawierzchni lotniska. Po przekołowaniu 
około 60-70 m, na skutek zbyt szybkiego kołowania na nierównościach terenu, nastąpiło silne wahnięcie 
samolotu wokół osi poprzecznej w wyniku czego nastąpiło złamanie przedniej goleni podwozia – „podwi-
nięcie” jej pod kadłub, opuszczenie maski silnika i złamanie śmigła. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń. 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 

1. Samolot AT-3 (SP-CUH) był sprawny technicznie, wykonane były na nim obowiązujące czyn-
ności i prace kontrolne. 

2. Samolot AT-3 nie posiadał na wyposażeniu pokładowego rejestratora parametrów lotu. 
3. Pilot miał aktualne badania lekarskie. Po zdarzeniu poddał się badaniu krwi – obecności alkoho-

lu nie stwierdzono. 
4. Pilot posiadał uprawnienia do wykonywania lotów na patrolowania lasów. 
5. Warunki atmosferyczne na lotnisku były odpowiednie do wykonania postawionego zadania. Lo-

ty odbywały się wg przepisów VFR w porze dziennej. 
6. W aktualnych warunkach terenowych pilot kołował zbyt szybko. 
7. Uszkodzenie podwozia nastąpiło pod wpływem przekroczenia dopuszczalnych obciążeń i nie 

miało charakteru zmęczeniowego.  

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego było: 

„zbyt szybkie kołowanie po nierównej nawierzchni. Spowodowało to wahania samolotu wzglę-
dem osi poprzecznej, złamanie podwozia przedniego i uszkodzenie śmigła samolotu”. 
 Stwierdzono naruszenia przepisów: „PL-2, ust.3.1.1. Prowadzenie statku powietrznego - Statku po-
wietrznego nie należy prowadzić w sposób niedbały lub lekkomyślny, zagrażający życiu ludzi lub mieniu”. 

Zalecenia profilaktyczne. 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 31 lipca 2003 r. oraz 
wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC zalecił, aby okoliczności i przyczyna wypadku 
została szczegółowo omówiona z członkami aeroklubów wykonującymi loty na samolotach lekkich.  
 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyczynowej „błąd w technice pilotowania” 

 
5. Wypadek lotniczy na  szybowcu SZD-50-3 „Puchacz” (SP – 3361), który wydarzył się w dniu 17 maja 
2003 r. na lotnisku Świdwin.  
 

W dniu 17 maja 2003 roku na lotnisku Świdwin obchodzone było święto Bazy Lotniczej. W obcho-
dach brał również udział Aeroklub Szczeciński wykonując loty treningowe na szybowcu „Puchacz”, dwóch 
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samolotach PZL-104 „Wilga” oraz na samolocie AN-2. Start wyłożony był na pasie betonowym lotniska 
z kursem 110°. Lotami kierował kontroler MTWR, natomiast w miejscu startu przebywali instruktor oraz 
pilot pełniący na zmianę funkcję Kierownika Startu. 

Tego dnia na szybowcu „Puchacz”, pilot wykonał jeden lot instruktorski (KTP) oraz dwa loty tre-
ningowe na akrobację podstawową (według zadania V ćw. 6 Programu Szkolenia Szybowcowego). Po wylą-
dowaniu z drugiego lotu, pod koniec dobiegu, w celu szybszego zwolnienia drogi startowej pilot zmienił 
kierunek i zaczepił końcówką lewego skrzydła (w odległości 7 cm od końcówki) o lampę systemu oświetle-
niowego drogi startowej i dróg kołowania typu „Łucz  – 2”. Pilot odczuł to jako „puknięcie”, a szybowiec, 
nie zmieniając kierunku, przetoczył się jeszcze kilkanaście metrów i zatrzymał na drodze kołowania. Po 
dokładnych oględzinach stwierdzono uszkodzenie pokrycia laminatowego lewego skrzydła (na górnej i dol-
nej powierzchni) oraz uszkodzenie krawędzi natarcia końcówki skrzydła. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń. 

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego była: 

„niewłaściwa ocena przez pilota odległości pomiędzy skrzydłem szybowca, a lampą systemu 
oświetleniowego pasa, w trakcie zmiany kierunku dobiegu szybowca”. 

 Na podstawie analizy akt PKBWL dot. badania wypadku oraz załączonych dokumentów, stwierdza 
się naruszenie przepisów Szczegółowych zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL-2) 
pkt 3.1.1. - Prowadzenie statku powietrznego: „Statku powietrznego nie należy prowadzić w sposób niedbały 
lub lekceważący, zagrażający życiu ludzi lub mieniu”. 

Zalecenia profilaktyczne. 

1. Okoliczności wypadku omówić z pilotami i instruktorami szybowcowymi, oraz z osobami peł-
niącymi funkcje kierowników lotów zrzeszonymi w jednostkach regionalnych Aeroklubu Pol-
skiego. 

2. W trakcie szkolenia szybowcowego zwracać pilotom szczególną uwagę na infrastrukturę beto-
nowych dróg startowych na lotniskach cywilnych i wojskowych.  

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przycz owej „błąd w technice pilotowania”. yn

 
6. Wypadek lotniczy na samolocie PZL-101A „Gawron” (SP-CGC), który wydarzył się w dniu 24 maja 
2003 r. na lotnisku Gliwice. 
 
 

W dniu 24 maja 2003 r. na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego odbywały się loty szkolno – treningowe 
na szybowcach za wyciągarką oraz na holu za samolotem. Około godziny 18.00, po dwugodzinnym odpo-
czynku, pilot otrzymał polecenie KL zajęcia miejsca w kabinie samolotu PZL-101A”Gawron” i podkołowa-
nia do stojącego na pasie startowym szybowca „Bocian”. Idąc do samolotu pilot sprawdził teren lotniska 
wokół samolotu oraz na drodze kołowania do szybowca i nie stwierdził obecności żadnych przeszkód. Po 
dokonaniu przeglądu przedlotowego samolotu, zajął miejsce w kabinie. Po drugiej próbie uruchomił silnik. 
W międzyczasie, KL polecił przepchnięcie szybowca „Junior–1C” z pasa samolotowego na pas neutralny. 
Lądowanie tego szybowca na pasie samolotowym spowodowane było zajęciem startu szybowcowego przez 
inny szybowiec, który szykowany był do kolejnego lotu.  

Szybowiec „Junior–1C”, jako następny do startu po szybowcu „Bocian”, został ustawiony na pasie 
neutralnym, zgodnie z kierunkiem startu, w odległości ok. 30 m z przodu i z prawej strony od samolotu 
„Gawron” oraz 27 m od „kwadratu”. Około godz.18.00, pilot poprosił o zgodę na podkołowanie do szybow-
ca „Bocian”i taką zgodę otrzymał od KL. Pilot rozpoczął kołowanie ze skrętem w prawo, aby lepiej widzieć 
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szybowiec, do którego miał podkołować. Kołując „żmijką” nie zauważył przepchniętego - w czasie kiedy 
wykonywał uruchomienie i próbę silnika - szybowca „Junior-1C”.  

Ponieważ, według KL, odległość między samolotem, a szybowcem „Junior” nie budziła jego niepo-
koju, wyrażając zgodę na kołowanie nie wspomniał o szybowcu stojącym na pasie neutralnym i skierował 
swoją uwagę w kierunku startu.  

Wskutek alarmu podniesionego przez pilota przygotowującego szybowiec „Junior-1C” do startu, KL 
odwrócił wzrok w kierunku kołującego samolotu „Gawron” i zauważył, że zbliża się on do szybowca, a dwaj 
piloci szybowcowi usiłują odciągnąć ten szybowiec z drogi kołowania. Natychmiast wydał komendę piloto-
wi samolotu do zatrzymania się, jednakże w tym momencie samolot uderzył śmigłem w statecznik poziomy 
szybowca. Podczas zderzenia uszkodzone zostało śmigło samolotu i statecznik poziomy szybowca. 

Przyczyna wypadku. 

Komisja orzekła, że „Przyczyną wypadku lotniczego była niewłaściwa organizacja pracy pod-
czas lotów i nie pełna obserwacja płyty lotniska przez Kierownika Lotów, co doprowadziło do nakoło-
wania samolotu na szybowiec przez pilota, który nie został powiadomiony o innym ustawieniu statków 
powietrznych na płycie lotniska”.  

 Z analizy akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów, że Kierownik Lotów naruszył prze-
pis PL-11 „Zasady działania służb ruchu lotniczego”, p. 4.6. – Nadzorowanie ruchu osób i pojazdów na polu 
manewrowym. 

Zalecenia profilaktyczne. 

Na podstawie wyników badania wypadku oraz wniosków PKBWL odnośnie zastosowania środków 
zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotów, Prezes ULC polecił realizację 
następujących przedsięwzięć profilaktycznych: 

1. Dokonać analizy treści „Wytycznych nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerw-
ca 2004 r. w sprawie kierowania lotami szkolnymi” i przedstawić propozycje zmiany zapisów 
z uwzględnieniem możliwości podejmowania w przyszłości działań naprawczych w oparciu 
o powyższe wytyczne w sytuacjach, jak wyżej opisana. 

2. Okoliczności wypadku omówić z personelem lotniczym w Aeroklubach Regionalnych. 
3. Z pilotami mającymi uprawnienia do holowania szybowców oraz Kierownikami Lotów prze-

prowadzić zajęcia w zakresie organizacji lotów szkolnych w Aeroklubach Regionalnych oraz 
stosowania przepisów zawartych w „Wytycznych nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 
dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie kierowania lotami szkolnymi”. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyczynowej „inne” 
 

 
 

7.  Wypadek lotniczy na  samolocie Cessna F 150 L (SP-KIG), który wydarzył się w dniu 30 maja 
2003 r. na lotnisku Dajtki – Olsztyn.  
 

W dniu 30 maja 2003 r. pilot wraz z pasażerką wykonywał lot turystyczny po trasie: Lisie Kąty – 
Dajtki – Lisie Kąty. Podczas lądowania na lotnisku Dajtki, po przyziemieniu na podwozie główne, samolot 
odbił się od ziemi na wysokość około 1 ÷ 1,5 m, (wykonał tzw. „kangura”), a następnie, po zbyt gwałtow-
nym wyrównaniu, spadł najpierw na koło przednie, a następnie, na koła podwozia głównego. Po kilkudzie-
sięciometrowym dobiegu samolot zaczął się coraz bardziej pochylać na nos, aż zaczepił śmigłem o murawę 
lotniska, co spowodowało przerwanie pracy silnika. Po zatrzymaniu się na dobiegu pilot i pasażerka opuścili 
samolot nie odnosząc żadnych obrażeń. Samolot uległ poważnemu uszkodzeniu. 
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Lądowanie odbywało się pod wiatr, na użytkowej, równej części lotniska. Na miejscu przyziemienia 

nie stwierdzono żadnych nierówności pasa lądowania. Kąt podejścia do lądowania oraz wyrównanie, według 
obserwującego lądowanie zawiadowcy lotniska, było prawidłowe. Podejście do lądowania pilot wykonał na 
klapach wychylonych na 30°, z prędkością 60-70 mph.  

Najbardziej prawdopodobną przyczyną oderwania się samolotu po przyziemieniu, było zbyt ener-
giczne odchylenie wolantu „na siebie” po uderzeniu w ziemię kołami podwozia głównego lub ewentualnie 
podmuch termiczny. Z kolei, po oderwaniu się samolotu od ziemi, pilot zbyt energicznie wychylił wolant 
„od siebie”, powodując tym pochylenie samolotu i spadnięcie na przednie koło podwozia.  

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 

j) pilot posiadał ważną licencję i uprawnienia do wykonywania tego typu lotów, 
k) pilot miał aktualne badania okresowe lotniczo-lekarskie i był uznany jako zdolny do wykonywania 

czynności lotniczych wg klasy 2, 
l) pilot nie był przeszkolony w zakresie postępowania na okoliczność odbicia się samolotu od ziemi po 

przyziemieniu („kangura”), 
m) samolot Cessna F 150 L (SP-KIG), był sprawny technicznie, 
n) pogoda była właściwa do wykonania lotu, 
o) miejsce lądowania było dobrze przygotowane do startów i lądowań, 
p) samolot nie był wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotu. 

 
Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego był: 

„błąd techniki pilotażu polegający na niewłaściwej reakcji pilota na odbicie samolotu po przy-
ziemieniu (zbyt gwałtownym oddaniem wolantu po odbiciu od ziemi).” 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie stwierdziła naruszenia przepisów lotniczych. 
 
Zalecenia profilaktyczne 

Biorąc pod uwagę zalecenia profilaktyczne zawarte w uchwale PKBWL z dnia 6 kwietnia  2004 r. 
oraz wnioski wynikające z przebiegu wypadku, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zalecił realizację nastę-
pujących przedsięwzięć: 

1. Okoliczności i przyczynę wypadku omówić z pilotami samolotowymi i instruktorami lotniczymi, 
zrzeszonymi w jednostkach regionalnych Aeroklubu Polskiego. Zwiększyć wymagania od instrukto-
rów lotniczych, aby szczególnie w początkowym okresie szkolenia lotniczego nauczali kandydatów 
na pilotów techniki poprawiania błędów podczas lądowania – w teorii i praktyce. W trakcie szkoleń 
metodycznych oraz w trakcie KTP i KWT z większą uwagą sprawdzać wiedzę i umiejętności in-
struktorów lotniczych w tym zakresie. 

2. Przeprowadzić analizę przebiegu szkolenia lotniczego pilota z uwzględnieniem elementów naucza-
nia techniki poprawiania błędów przy lądowaniu, na podstawie dokumentów źródłowych organizacji 
w której szkolenie pilota miało miejsce.  

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

 
8. Wypadek lotniczy ze skutkiem śmiertelnym na samolocie Morava L-200 (SP-KMP), który 
wydarzył się 2 czerwca 2003 r. na lotnisku Przylep. 
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W dniu 2 czerwca 2003 r. na lotnisku Przylep odbywały się loty szkolne na samolocie L-200D „Mo-

rava”. Loty te były kontynuacją szkolenia praktycznego pilota do uzyskania uprawnień do wykonywania 
lotów na samolotach wielosilnikowych. Szkolenie prowadzone było w Ośrodku Szkolenia Lotniczego zgod-
nie z „Programem szkolenia do uprawnienia dot. klasy samolotów wielosilnikowych tłokowych”.  
 Pierwszą serię ośmiu lotów wg zadania 1 ćwiczenie 3 – „Loty po kręgu nadlotniskowym na wysoko-
ści 300 ÷ 150m”, szkolony pilot wykonał z instruktorem prowadzącym. Drugą serię sześciu lotów, wg zada-
nia 1 ćwiczenie 4E – „Loty po kręgu na wysokości 300 ÷ 150 m. - procedury awaryjne z jednym silnikiem 
wyłączonym. Nauka”, szkolony pilot wykonywał z instruktorem kooperującym. 
 Wszystkie starty w ramach ćwiczenia 4E wykonywano „z konwojera” (T&G - start bezpośrednio po 
lądowaniu – przed zakończeniem dobiegu), a czas każdego lotu nie przekraczał 6 minut. W tym czasie wy-
konywano imitacje przerwania pracy jednego z silników podczas lotu. Załoga miała wykonywać lot poziomy 
z wykorzystaniem paliwa pobieranego ze zbiorników pomocniczych, a do startu i lądowania przełączać na 
zasilanie paliwem ze zbiornika głównego i jest to zgodne z „Instrukcją Użytkowania w Locie samolotu L-
200D »Morava«” (IUL). Do momentu rozpoczęcia fazy lądowania, w piątym z kolei kręgu drugiej serii, loty 
przebiegały bez zakłóceń. 

Podejście do lądowania w piątym locie drugiej serii wykonane było ze stromym kątem zniżania,  
a przyziemienie nastąpiło w połowie długości drogi startowej. Kierowanie lotami odbywało się z budynku 
aeroklubu, skąd obserwacja ograniczała się jedynie do fragmentu kręgu od pozycji z wiatrem poprzez III i IV 
zakręt i 2/3 długości drogi startowej 06 (KM = 060°).  

Start do ostatniego, krytycznego lotu nastąpił podobnie, jak w poprzednich startach, metodą  
„z konwojera”. Obserwowany przez KL początek rozbiegu samolotu odbywał się przy pracujących obydwu 
silnikach. 

Odtworzenie kolejnych etapów lotu Komisja oparła na podstawie zeznań świadków oraz przeprowa-
dzonych ekspertyzach, wysnuwając niżej opisaną hipotezę dotyczącą przebiegu zdarzenia. 

W locie poprzedzającym start do krytycznego lotu, szkolony pilot wykonał imitację czynności awa-
ryjnych dotyczące odpowiednio silników „niepracującego” i pracującego – zgodnie z IUL (rozdz. V, pod-
rozdział B) i rozpoczął procedurę podejścia do lądowania. Na podejściu do lądowania szkolony pilot przełą-
czył system zasilania paliwem na zbiornik główny z pominięciem zasilania silnika „niepracującego” i konty-
nuował zniżanie. Podejście do lądowania odbywało się z dużym kątem w rezultacie, czego samolot przyzie-
mił się z dużym przelotem – w połowie długości drogi startowej.  

W momencie rozpoczęcia rozbiegu samolot znajdował się w odległości ok. 400 m od końca drogi 
startowej. Ze względu na pozostający do wykorzystania krótki odcinek drogi startowej oraz dużą liczbę 
czynności do wykonania, szkolony pilot działał w deficycie czasu, więc o zgodę na start  
„z konwojera” poprosił przez radio instruktor. KL zezwolił na start. W chwili startu klapy skrzydłowe znaj-
dowały się w pozycji „do lądowania”, tj. wychylone były na kąt 30°, zamiast zalecanych przez IWL – na kąt 
15°. 

Po oderwaniu się samolotu od ziemi załoga schowała podwozie i zwiększyła obroty obydwu silni-
ków w celu uzyskania parametrów wznoszenia. Prawdopodobnie był to moment rozpoczęcia nierównomier-
nej pracy prawego silnika. Z powodu zbliżania się do granic lotniska załoga nie mogła przerwać startu, a pra-
cujący z niepełną mocą prawy silnik powodował tendencję do odchylania się samolotu w prawo od nakaza-
nego kierunku startu. Niekorzystną sytuację dla bezpiecznego kontynuowania wznoszenia, pogłębiał fakt 
ustawienia klap w położeniu 30°. W efekcie takiej konfiguracji oraz parametrów pracy zespołu napędowego, 
po przebyciu dystansu ok.500 – 700 m, samolot znajdował się na wysokości ok. 40 m w odchyleniu w prawo 
od osi startu o ok. 400-500 m, prawy silnik przerwał pracę. Z nieustalonych powodów, po zatrzymaniu pracy 
prawego silnika, załoga nie przestawiła śmigła prawego silnika w chorągiewkę. Spowodowało to pogłębianie 
się tendencji samolotu do samoczynnego skrętu w prawo, czemu nie można było przeciwdziałać wychyle-
niem sterownic. Kiedy samolot zaczął zmniejszać wysokość, załoga rozpoczęła chowanie klap zaskrzydło-
wych. W tym momencie nastąpiło przepadnięcie samolotu i w jego wyniku zderzenie z ziemią. Załoga po-
niosła śmierć. 
Przyczyna wypadku. 

Komisja orzekła, że „Przyczynami wypadku lotniczego były: 
1) Wykonanie startu z konwojera po przyziemieniu w połowie długości pasa. 
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2) Niewykonanie części czynności przedstartowych, w tym przestawienia zaworu paliwa prawego 

silnika na zasilanie ze zbiornika głównego oraz pozostawienie klap w pozycji do lądowania 
(30°). 

3) Przerwanie pracy prawego silnika wskutek niewystarczającego dopływu paliwa. Niewystarcza-
jący dopływ paliwa, w warunkach dużego zapotrzebowania na paliwo (parametry startowe), 
spowodowany mógł być przełączeniem zasilania prawego silnika na zbiornik pomocniczy, 
w którym nie ma pompy podpopowującej. Wysoka temperatura powietrza oraz podciśnienie wy-
tworzone przez ssącą pompę paliwową zabudowaną na silniku mogły spowodować parowanie 
paliwa w przewodach i zakłócenie jego przepływu. 

4) Niewykonanie, po zatrzymaniu pracy prawego silnika, niezbędnych czynności awaryjnych przez 
załogę, zabezpieczających dalsze kontynuowanie lotu, w tym, nie przestawienie w chorągiewkę 
śmigła niepracującego silnika. 

5) Przepadnięcie samolotu w locie na małej wysokości w trakcie chowania klap z pozycji do lądo-
wania (30°). 
Czynnikiem mającym wpływ na zaistnienie wypadku był błąd w metodyce szkolenia polegający 
na wyznaczeniu do wykonywania lotów szkolnych instruktora nie posiadającego wymaganego 
przepisami doświadczenia do wykonywania lotów instruktorskich na samolocie  
L-200 Morava”. 

Zalecenia profilaktyczne. 

1. W Ośrodku Szkolenia Lotniczego FTO/TRTO-ZG przeprowadzić kontrolę kompleksową w zakresie 
dotyczącym: metodyki szkolenia lotniczego, nadzoru nad poziomem wyszkolenia personelu latają-
cego, terminowości prowadzenia okresowych sprawdzianów KWT i KTP, jakości i terminowości 
organizowania lotów metodycznych dla kadry instruktorskiej oraz realizacji zadań szkolenia lotni-
czego zgodnie z Instrukcją Szkolenia. 

2. Przeprowadzić ocenę i zaproponować ewentualną weryfikację programów szkolenia  na samolotach 
klasy MEP(L) pod względem zawartości ćwiczeń i wskazówek metodycznych dot. nauczania proce-
dur awaryjnych, pod względem zapewnienia przez te ćwiczenia i wskazówki przygotowania szkolo-
nych pilotów do bezpiecznej samodzielnej praktyki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa 
samego szkolenia. 

3. Dokonać przeglądu dokumentacji technicznej i statków powietrznych remontowanych i obsługiwa-
nych przez firmę DARA-AIR Holesov i REAS Holesov. Na podstawie przeprowadzonych kontroli 
podjąć odpowiednie działania lub przedstawić stosowne propozycje. 

4. Zweryfikować program odbioru statków powietrznych z zakładów wykonujących prace obsługowe  
i remontowe. 

5. Sprawdzić prawidłowość postępowania w czasie procedury wydawania Świadectwa Zdatności do lo-
tu dla samolotu który uległ wypadkowi. 

6. Przedstawić do zatwierdzenia harmonogram i zakres kontroli wybranych ośrodków szkolenia lotni-
czego prowadzących szkolenie na samolotach wielosilnikowych. 

7. Rozważyć dotychczasowe metody i zasady oceny przydatności urządzeń treningowych i ich opro-
gramowania do szkolenia w stosowaniu procedur awaryjnych. 

8. Zalecenia profilaktyczne zawarte w decyzji (uwzględniając zasady ochrony danych osobowych) 
przesłać do ośrodków szkolenia lotniczego prowadzących szkolenie na samolotach wielosilniko-
wych. 

9. Zapoznać personel latający i kierowniczy ośrodka szkolenia z okolicznościami i przyczynami opisa-
nego wyżej wypadku.  

10. Dokonać weryfikacji zgodności Instrukcji Szkolenia w odniesieniu do uprawnień pilotów instrukto-
rów i pilotów szkolonych na samolotach wielosilnikowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości wstrzymać szkolenie, opracować właściwy harmonogram lotów i realizować go pod nadzorem 
metodycznym szefa szkolenia lotniczego ośrodka. 
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9. Wypadek lotniczy na samolocie ultralekkim Quick Silver (bez znaków rozpoznawczych), który wyda-
rzył się w dniu 12 czerwca 2003 r. w okolicy miejscowości Kamyk koło Kłobucka (pow. Częstochowa). 

Dnia 12 czerwca 2003 roku, pilot wykonywał prace naprawcze przy swoim samolocie, polegające na 
wymianie koła pasowego reduktora napędu śmigła. Po zakończeniu prac, postanowił wykonać lot w celu 
sprawdzenia poprawności montażu. Na lot zabrał w charakterze pasażera, człowieka  pomagającego mu 
w pracach przy samolocie. 

 Start z nie zarejestrowanego lądowiska Kamyk k. Kłobucka (pow. Częstochowa) odbył się w go-
dzinach popołudniowych. Lądowanie odbyło się na drugim, odległym o około 6 km lądowisku koło m. Kło-
buck. Po regulacji naciągu paska klinowego reduktora śmigła pilot wraz z pasażerem wystartowali w drogę 
powrotną na lądowisko Kamyk. W trakcie lotu powrotnego, na bardzo małej wysokości, samolot zaczepił 
podwoziem o zboże, co spowodowało uderzenie o ziemię przednim kołem podwozia i kapotaż (zderzenie 
z ziemią w plecowym położeniu). Wyhamowanie prędkości nastąpiło na odcinku około 6 m.  

W wyniku zderzenia samolotu z ziemią, pasażer doznał bardzo poważnych obrażeń.  Pomimo wysił-
ków reanimacyjnych podjętych przez lekarza pogotowia ratunkowego, powiadomionego przez pilota, pasa-
żer zmarł. Po wydaniu opinii przez lekarza pogotowia o śmierci pasażera, przed przyjazdem policji, pilot 
zbiegł z miejsca wypadku i ukrywał się przez 8 miesięcy, aż do chwili zatrzymania. 

Wnioski Komisji, wynikające z oceny śladów samolotu w ostatniej fazie lotu oraz położenia wraku 
samolotu są sprzeczne z zeznaniem pilotującego, według którego próbował on lądować awaryjnie na drodze 
polnej po utracie mocy silnika. Charakter zniszczeń oraz obrażenia pasażera samolotu wskazują, że do zde-
rzenia z ziemią doszło przy znacznie większej prędkości lotu niż prędkość minimalna, potrzebna do wyko-
nania manewru lądowania. Według zeznań świadków lot ten wykonywany był na wysokości ok. 15 m nad 
terenem.  

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 

a) pilotujący samolot w dniu wypadku nie posiadał żadnej ważnej licencji ani uprawnień do wyko-
nywania lotów, 

b) samolot nie posiadał jakichkolwiek dopuszczeń do lotów w polskiej przestrzeni powietrznej oraz 
nie był obsługiwany zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowanymi w lotnictwie cywilnym, 

c) warunki pogodowe były odpowiednie do wykonywania lotów, 
d) start samolotu odbył się z nie zarejestrowanego lądowiska, 
e) zamiar wykonania lotu nie był zgłoszony organowi nadzoru nad ruchem lotniczym, 
f) lot był wykonywany bez łączności radiowej, 
g) silnik samolotu pracował do momentu zderzenia z ziemią, 
h) w zbiorniku paliwa po wypadku znajdowało się 12 litrów paliwa, 
i) nie stwierdzono aby jakakolwiek część samolotu lub jego wyposażenia oddzieliła się od niego 

przed wypadkiem, 
j) pilotujący samolot zbiegł z miejsca wypadku i ukrywał się przez 8 miesięcy, z tego powodu nie 

można było określić jego stanu trzeźwości, 
k) pasażer był pod wpływem alkoholu - we krwi pasażera stwierdzono 3,4‰ alkoholu, 
l) statek powietrzny nie posiadał wymaganego ustawą „Prawo Lotnicze” ubezpieczenia OC, 
m) samolot nie był wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotu. 

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badania wypadku 
orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego było: 

„zaczepienie podwoziem mikrolotu o zboże, w czasie lotu z prędkością przelotową na zbyt ma-
łej wysokości, w wyniku czego nastąpiło zderzenie z ziemią i kapotaż samolotu”. 

Stwierdzono naruszenie następujących przepisów lotniczych: 
Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych PL-2:  
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1. pkt 3.5.4, „Zezwolenia nadzoru ruchu lotniczego na loty w przestrzeni lotów koordynowanych”, 
2. pkt 4.4, „Minimalne wysokości lotów VFR”. 

Zalecenia profilaktyczne. 

Na podstawie zaleceń profilaktycznych zawartych w uchwale PKBWL z dnia 10 maja 2004 r. oraz 
wniosków wynikających z przebiegu wypadku, Prezes ULC polecił osobom funkcyjnym realizację następu-
jących przedsięwzięć: 

1. Sprawdzić i określić aktualny stan i poziom funkcjonowania dotychczasowych oraz będących w 
opracowaniu przepisów, dotyczących rejestru obowiązujących dokumentów dopuszczających te-
reny przeznaczone do wykonywania startów i lądowań, zgodnie z art. 93 Ustawy Prawo Lotni-
cze z 3 lipca 2002 roku. 

2. Po zakończeniu dochodzenia prokuratorskiego i ewentualnie procesu sądowego, finalne doku-
menty dołączyć do teczki pilota w Rejestrze Personelu Lotniczego i biorąc pod uwagę okolicz-
ności i przyczynę wypadku lotniczego przedstawić stosowną propozycję dotyczącą poniesienia 
przez niego konsekwencji spowodowania wypadku lotniczego, zgodnie z Ustawą Prawo Lotni-
cze (Dz. U. nr 130, poz.1112). 

3. W ramach profilaktyki bezpieczeństwa lotów, opis okoliczności i przyczyny wypadku, zamie-
ścić w uzupełnieniu opracowania BL „Analiza stanu bezpieczeństwa lotów i skoków spadochro-
nowych w lotnictwie cywilnym RP w 2003 roku” oraz opublikować na stronie internetowej 
ULC w formie „Biuletynu Informacyjnego BL”. 

4. Kontynuować działania mające na celu nawiązanie współpracy z organami policji oraz admini-
stracji państwowej dotyczącej kontroli stanu trzeźwości załóg statków powietrznych, ich doku-
mentów oraz dokumentacji i znaków rozpoznawczych statków powietrznych. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przycz owej „błąd w technice pilotowania”. yn

 
 

10. Wypadek lotniczy na samolocie JK-05 Junior (zn. rozp. SP-YAW), pilotowanym przez pilota 
z pasażerem na pokładzie, który wydarzył się w dniu 18 czerwca 2003 r. w rejonie m. Żelechów. 

W dniu 18 czerwca pilot miał zaplanowany lot w celu przebazowania samolotu JK-05 Junior z lądo-
wiska w Góraszce na lotnisko w Świdniku. Przed lotem do Świdnika pilot wykonał w Góraszce sześć lotów 
zapoznawczych po kręgu w łącznym czasie 35 minut. Start do Świdnika, z pasażerem na pokładzie, nastąpił 
o godz.19.35 z zapasem paliwa 35 litrów – na około 2,5 godziny lotu.  

Po około 20 minutach lotu, w pobliżu miejscowości Żelechów, na wysokości 200 m nad terenem, 
silnik samolotu nagle przerwał pracę. Pilot skierował samolot w stronę pola przymusowego lądowania, które 
w jego ocenie nadawało się do wykonania bezpiecznego lądowania. Dokonując przeglądu terenu z powietrza 
rozważał jednocześnie inne warianty miejsca lądowania w zależności od rozwoju sytuacji.  

W momencie, kiedy silnik zatrzymał się całkowicie (wcześniej trzykrotnie zwiększał obroty i zaraz 
po tym przerywał pracę), pilot zdecydował o lądowaniu w poprzek wcześniej wybranego pola po lekkim 
„dowrocie” na kierunek otwartego boiska sportowego, na którym ewentualnie można byłoby skończyć do-
bieg. Po wypuszczeniu klap i wyłączeniu iskrowników, przed przyziemieniem, pilot zauważył rów oddziela-
jący pole od boiska. W końcowej fazie dobiegu samolot wpadł do rowu i skapotował. Pilot nie odniósł żad-
nych obrażeń i wydostawszy się jako pierwszy z samolotu pomógł pasażerowi opuścić kabinę, który również 
nie odniósł obrażeń. Następnie pilot wyłączył główny wyłącznik prądu, wszystkie przełączniki AZS oraz 
zamknął kran paliwa. O godz.20.00 pilot powiadomił telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu służby ruchu 
lotniczego w Warszawie. Wskutek kapotażu samolot uległ uszkodzeniu. 

Podczas badania wypadku Komisja wzięła pod uwagę również fakt awaryjnego lądowania tego sa-
molotu w terenie w dniu 24.09.2002 r. z powodu wyłączenia się silnika w powietrzu, kiedy to po godzinie od 
awaryjnego lądowania, silnik uruchomiono i pracował on normalnie. W związku z tym przerwanie pracy 
silnika musiało być związane z chwilowym jego stanem. Biorąc pod uwagę okoliczności, warunki meteoro-
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logiczne oraz stan techniczny silnika, Komisja stwierdziła z dużym prawdopodobieństwem, że przyczyną 
wyłączenia się silnika było chwilowe nadmierne podniesienie się temperatury w komorze silnikowej powo-
dujące przegrzanie instalacji lub części silnika. 

Ponadto, w trakcie badania przyczyn wypadku Komisja stwierdziła między innymi: w dokumentacji 
samolotu brak wpisów o przeprowadzeniu czynności okresowych, brak chłodzenia tej części komory silnika, 
w której znajdują się elementy instalacji zapłonowej. 

Po wypadku producent samolotu wprowadził dodatkowy chwyt powietrza na górnej powierzchni 
maski silnika mający na celu chłodzenie między innymi elementów instalacji zapłonowej. 

Przyczyna wypadku. 

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz analizy zdarzenia Komisja ustaliła, że przy-
czyną wypadku lotniczego było: „przerwanie pracy silnika, co doprowadziło do awaryjnego lądowania sa-
molotu w terenie przygodnym i jego skapotowania po wpadnięciu w rów melioracyjny. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną przerwy pracy silnika było przegrzanie elementów instalacji 
zapłonowej”. 
 Po analizie akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów stwierdza się, że nie naruszono 
przepisów lotniczych. 

Zalecenia profilaktyczne. 

W oparciu o wyniki badania wypadku oraz wnioski PKBWL odnośnie zastosowania środków zapo-
biegawczych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotów, polecam realizację następujących przedsię-
wzięć profilaktycznych: 

1. W procesie dopuszczania do lotów statków powietrznych kategorii „Specjalny” stosunku do ze-
społu napędowego, każdego egzemplarza statku powietrznego, dla którego wnioskujący wystąpił 
o zatwierdzenie na danym typie, wymagać wykonania prób zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami technicznymi. 

2. Podczas rutynowych oraz doraźnych kontroli statków powietrznych kategorii „Specjalny” doko-
nywać:jednorazowych kontroli parametrów pracy silnika, sprawdzać terminowość oraz prawi-
dłowość wykonywania prac okresowych płatowca, silnika oraz innych urządzeń, sprawdzać 
prawidłowość zapisów w książkach obsługi statku powietrznego, 

3. Bezwzględnie stosować się do wymogów zawartych w prawie i przepisach lotniczych podczas 
realizacji operacji lotniczych oraz utrzymywać właściwy poziom obsługi technicznej swoich 
statków powietrznych. 

Wypadek został zakwalifikowany do gru  przyczynowej „techniczne” py

 
11. Wypadek lotniczy na szybowcu SZD-50-3 „Puchacz” (SP-3291), pilotowanym przez instruktora 
pilota z uczniem-pilotem, który wydarzył się w dniu 2 sierpnia 2003 r. w rejonie lotniska Kruszyn: 

W dniu 2 sierpnia 2003 roku, na lotnisku Kruszyn k/Włocławka, odbywały się loty szkolne i trenin-
gowe na samolotach i szybowcach. O godzinie 1515 na szybowcu SZD-50-3 „Puchacz” (SP-3291), wystar-
tował instruktor-pilot z uczniem-pilotem do lotu wg ćwiczenia IV/1 „Nauka wykonywania wznoszeń ter-
micznych”. Po wykonaniu zadania, podczas powrotu do lotnisko z prędkością około 160-170 km/h, na wy-
sokości około 1700 m, załoga zmuszona była omijać chmurę cumulonimbus (Cb). W trakcie manewru omi-
jania załoga wpadła w strefę silnej turbulencji (uderzenie w górę i w dół). Według zeznań instruktora w tym 
momencie dało się słyszeć „puknięcie” w okolicach okuć mocowania dźwigarów. Charakter zdarzenia nie 
wzbudził jednak jego podejrzeń co do możliwości uszkodzenia szybowca. Lądownie na lotnisku startu odby-
ło się bez uwag. Dopiero podczas hangarowania stwierdzono pęknięcie górnego pokrycia lewego skrzydła. 

W trakcie badania wypadku Komisja m. in. ustaliła że: 
1) uczeń-pilot wykonywał lot zgodnie z programem szkolenia i wskazówkami metodycznymi; 
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2) prognoza pogody na planowane loty przewidywała występowanie chmur Cb oraz pogorszenia 

warunków atmosferycznych do poziomu uniemożliwiającego wykonywanie planowanych zadań 
lotniczych; 

3) załoga niewłaściwie oceniła panujące warunki atmosferyczne; 
4) odległość szybowca od omijanej chmury Cb nie zabezpieczała przed jej oddziaływaniem; 
5) załoga nie dostosowała prędkości lotu (160-170 km/h) do warunków odpowiednich dla atmosfe-

ry burzliwej; 
6) analiza zeznań dowódcy załogi szybowca, panujących warunków atmosferycznych oraz charak-

teru uszkodzenia wskazują, że prędkość lotu przewyższała 160 km/h lub, że lot odbywał się 
w małej odległości od chmury Cb; 

7) szybowiec nie był wyposażony w pokładowy rejestrator parametrów lotów; 
8) nie stwierdzono, aby jakakolwiek część szybowca lub jego wyposażenia oddzieliła się od niego 

przed lądowaniem na lotnisku. 

Przyczyna wypadku. 

Komisja orzekła, że przyczyną wypadku lotniczego było: 
„nadmierne zbliżenie się szybowca do chmury cumulonimbus, oraz przelot w rejonie 
dużej turbulencji na prędkości przekraczającej warunki lotu w atmosferze burzliwej”. 

 Na podstawie analizy akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów nie stwierdza się naru-
szenia przepisów lotniczych. 

Zalecenia profilaktyczne. 

Biorąc pod uwagę zalecenia profilaktyczne zawarte w Uchwale PKBWL oraz wnioski wynikające 
z przebiegu wypadku, Prezes ULC polecił osobom funkcyjnym realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Podczas szkoleń teoretycznych uświadamiać pilotom szybowcowym (i nie tylko) jakie zagroże-
nia bezpieczeństwa lotu występują w rejonach chmur burzowych i w atmosferze burzliwej oraz 
przypominać o konieczności ścisłego stosowania się do ograniczeń SP podczas lotów w takich 
warunkach (prędkości VA i VB) . 

2. W planie szkoleń personelu latającego uwzględniać coroczne, przypominające zajęcia na temat: 
„Niebezpieczne zjawiska pogody i ich wpływ na lot statku powietrznego”. 

3. Wymagać od wszystkich pilotów, aby w trakcie wykonywania lotu ostrzegali przez radio 
o wszelkich niebezpiecznych zmianach warunków atmosferycznych. 

4. Okoliczności oraz przyczynę wypadku omówić z pilotami szybowcowymi, instruktorami oraz 
osobami pełniącymi funkcje kierowników lotów, zrzeszonymi w Aeroklubach Regionalnych 
i w podległych jednostkach organizacyjnych. 

5. W trakcie egzaminów na licencję pilota szybowcowego i uprawnienie instruktora szybowcowe-
go, egzekwować od kandydatów wiedzę na temat ograniczeń eksploatacyjnych szybowców, 
w tym rozumienia znaczenia prędkości VA i VB. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyc nowej „błąd w technice pilotowania” zy

 
12. Wypadek lotniczy na samolocie PZL-110 „Koliber” (SP-ERH), który wydarzył się w dniu 14 
sierpnia 2003 r. na lądowisku tymczasowym Zgorzelec.  

W dniu 13 sierpnia 2003 roku pilot ukończył w Piotrkowie Trybunalskim szkolenie teoretyczne 
i praktyczne na nowym typie statku powietrznego – „Koliber” i tego samego dnia przebazował samolot z lot-
niska w Piotrkowie na lądowisko „Zgorzelec”. Liczba wykonanych lotów szkoleniowych stanowiła niezbęd-
ne minimum do wykonywania lotów samodzielnych na tym typie samolotu. 
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W dniu 14 sierpnia 2003 r. na lądowisku tymczasowym „Zgorzelec” pilot wykonywał loty na samo-

locie „Koliber”, których celem było doskonalenie techniki pilotowania i uzyskanie odpowiedniego nalotu do 
rozpoczęcia szkolenia instruktorskiego. 

W pierwszej turze pilot wykonał trzy loty w czasie dwie godziny i jedna minuta. Do czwartego lotu 
wystartował po kilkunastominutowej przerwie. Zadaniem lotu (zadanie Ic Programu Szkolenia Lotniczego) 
był lot po kręgu z lądowaniem bez wypuszczonych klap. 

Po starcie do feralnego lotu na wysokości 50 m pilot schował klapy i jak oświadczył być może wyłą-
czył paliwową pompę elektryczną uznając, że procedura startu została zakończona. Zgodnie z instrukcją 
użytkowania w locie tego typu samolotu pompę tę należało wyłączyć po osiągnięciu wysokości 100 m.  

Wyłączenie się silnika z pracy nastąpiło na wysokości 60 m. Pilot wykonał dowrót w lewo w kierun-
ku lądowiska, utrzymując prędkość nie mniejszą niż 100 km/godz. W końcowej fazie zakrętu wypuścił klapy 
w położenie„do lądowania”, wyłączył wszystkie AZS-y i iskrowniki. Ze względu na zbyt dużą odległość od 
lądowiska i małą wysokość, pilot podjął decyzję o lądowaniu przymusowym na polu w odległości ok. 250 m 
na południe od lotniska, z kursem przeciwnym do kursu startu. Pilot wylądował na polu o bardzo miękkim 
podłożu i po przetoczeniu się o ok. 4 m samolot bardzo wolno przewrócił się wzdłuż osi poprzecznej i za-
trzymał się w pozycji „na plecach”. Pilot nie odniósł obrażeń i natychmiast odpiął pasy, zamknął dopływ 
paliwa do silnika, rozbił owiewkę kabiny i opuścił samolot. 

Podczas badania wypadku Komisja stwierdziła ponadto, że: silnik samolotu był obsługiwany niedba-
le i niestarannie, w paliwie stwierdzono podwyższony poziom zanieczyszczeń, które jednak nie miały wpły-
wu na przerwanie pracy silnika. 

Przyczyna wypadku. 

„Komisja, na podstawie oględzin technicznych silnika PZL-F4A235831, nie była w stanie jedno-
znacznie określić przyczyny przerwy w jego pracy. Prawdopodobną przyczyną przerwania pracy silnika był 
brak dopływu do niego odpowiedniej ilości paliwa, spowodowany wyłączeniem przez pilota w czasie startu 
wspomagającej elektropompy paliwowej (awaryjnej). Czynnikiem sprzyjającym wyłączeniu się silnika mógł 
być jego stan techniczny wynikający z niestarannej obsługi. 

Okolicznością sprzyjającą wyłączeniu przez pilota pompy w czasie startu było jego małe doświad-
czenie w zakresie eksploatacji tego typu samolotu. 

Okolicznością sprzyjającą przewróceniu się samolotu w czasie lądowania, wokół osi poprzecznej 
(kapotaż), była konieczność przymusowego lądowania na polu o bardzo miękkim podłożu”. 

Zalecenia profilaktyczne. 

W oparciu o wyniki badania wypadku oraz wnioski PKBWL odnośnie zastosowania środków zapo-
biegawczych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotów, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zalecił 
realizację następujących przedsięwzięć profilaktycznych: 

1) W czasie szkolenia teoretycznego i praktycznego na samolotach wpajać personelowi latającemu zasadę, 
że po przerwie pracy silnika w czasie startu i wznoszenia do I zakrętu, należy lądować po prostej, z mi-
nimalnymi dowrotami mającymi na celu uniknięcia zderzeń czołowych z przeszkodami oraz ostrzegać 
szkolonych przed wykonywaniem gwałtownych i znacznych manewrów na małych wysokościach i pręd-
kościach lotu. 

2) W czasie szkolenia teoretycznego i praktycznego na samolocie PZL-110 Koliber zwracać szczególną 
uwagę na specyfikę jego eksploatacji, polegającą między innymi na włączaniu do startu elektropompy 
paliwowej i wyłączaniu jej na wysokości 100 m. 

3) Rozważyć, czy decyzje o dopuszczaniu szkolonego do lotów samodzielnych, po realizacji minimum 
programowego, powinien podejmować indywidualnie w stosunku do każdego pilota szkolący go instruk-
tor czy Szef Szkolenia danego ośrodka lub aeroklubu. 

 Biorąc pod uwagę, że Komisja nie była w stanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości 
ustalić przyczyny wypadku, wypadek został zakwalifikowa  do grupy przyczynowej „nieustalone”. ny
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13. Wypadek lotniczy na samolocie PZL – 101 A „Gawron” (SP-CKR), który wydarzył się w dniu 25 
sierpnia 2003 r. w okolicy miejscowości Krynica Morska.  

W dniu 25 sierpnia 2003 roku, o godzinie 1000 pilot otrzymał zadanie wykonania lotu po trasie na 
wysokości 200 m, z transparentem na holu. Po zapoznaniu się z komunikatem meteorologicznym oraz po 
otrzymaniu zgody na lot, pilot podpisał Poświadczenie Obsługi Technicznej samolotu. Następnie przystąpił 
do przeglądu samolotu przed lotem. Według protokołu zeznania pilota i stwierdzenia Komisji, pilot uczynił 
to pobieżnie, opierając się na ustnym oświadczeniu mechanika lotniczego. W czasie próby silnika, wykona-
nej zgodnie z procedurą, pilot nie miał zastrzeżeń do jego pracy. 

Start z pasa trawiastego w kierunku 280° nastąpił o godzinie 1105. Przez pierwsze 28 min lot prze-
biegał prawidłowo. Po tym czasie silnik zaczął pracować nierównomiernie (obroty wahały się w zakresie 
1400-1950 obr/min) o czym pilot poinformował FIS Gdańsk. Ponieważ samolot w tym czasie znajdował się 
nad zwartym kompleksem leśnym, pilot skierował samolot w stronę plaży, nabierając wysokość do 250 m 
i jednocześnie zrzucił holowany transparent. Po chwili silnik przerwał pracę i pilot podjął decyzję o lądowa-
niu na plaży, informując o tym FIS Gdańsk. 

 Manewr do lądowania odbył się w warunkach silnego wiatru bocznego, z nie obracającym się śmi-
głem, z klapami w pozycji do lądowania, z prędkością około 70 km/godz. Przed przyziemieniem, omijając 
trzy osoby znajdujące się na plaży, pilot lądował w płytkiej wodzie na skraju plaży. W trakcie dobiegu samo-
lot skapotował. Pilot opuścił samolot o własnych siłach, nie odnosząc żadnych obrażeń i został przewieziony 
przez Straz Graniczną do ośrodka Zdrowia w Krynicy Morskiej w celu udzielenia mu pomocy ambulatoryj-
nej Samolot został poważnie uszkodzony, a leżąc w płytkiej wodzie, odsunął się od brzegu na odległośc ok. 
15 m. Brzegowa Służba Ratownictwa ze Sztutowa wydobyła samolot z wody. W związku z powyższym 
Komisja, nie mogła jednoznacznie określić, które uszkodzenia powstały w wyniku przymusowego lądowa-
nia, a które w trakcie wydobywania samolotu z wody.  

Komisja stwierdziła, że samolot nie został zatankowany do lotu z powodu pomyłki mechanika lotni-
czego. W dniu poprzedzającym wypadek samolot był tankowany dwukrotnie, stąd, będąc przekonanym, że 
samolot został zatankowany do pełna (rzeczywiście jeden z samolotów został na koniec poprzedniego dnia 
zatankowany do pełna), nie sprawdził dokładnie stanu paliwa i poinformował pilota o pełnym zatankowaniu 
samolotu. 

W trakcie badania wypadku Komisja m. in. ustaliła następujące wnioski: 
1) samolot przed wypadkiem był sprawny technicznie; 
2) w zbiornikach samolotu znajdowała się zbyt mała ilość paliwa (52 l) do wykonania zaplanowa-

nego lotu; 
3) pilot i mechanik lotniczy posiadali ważne licencje do wykonywania czynności lotniczych w za-

kresie swoich uprawnień; 
4) pilot i mechanik lotniczy w swoich oświadczeniach nie ukrywali popełnionych zaniedbań w peł-

ni zdając sobie sprawę z popełnionych błędów; 
5) badanie pilota na zawartość alkoholu we krwi nie wykazało śladów alkoholu; 
6) warunki meteorologiczne były odpowiednie do wykonywania tego rodzaju lotów. 

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badań wypadku orze-
kła, że przyczyną wypadku lotniczego było: 

„nie zatankowanie samolotu odpowiednią ilością paliwa do zaplanowanego lotu co spowodowa-
ło przerwę w pracy silnika i przymusowe lądowanie w terenie przygodnym zakończone kapotażem 
samolotu” 

 Na podstawie analizy akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów stwierdza się naruszenie 
następujących przepisów lotniczych: 

1) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r – Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112) art. 114, ust 1, 
w którym Ustawodawca nakazuje: „Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z prze-

 56



UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW  
–  WYPADKI ZAISTNIAŁE W 2003 ROKU 

 
pisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się 
na jego pokładzie osób i rzeczy”; 

2) Instrukcja użytkowania w locie samolotu PZL – 101 A „Gawron” (Instrukcja ta jest częścią 
składową świadectwa sprawności technicznej wydanego dla egzemplarza samolotu o znakach 
rozpoznawczych), Rozdział 4, pkt 4.1.1. „Przegląd przed wejściem do kabiny” w którym naka-
zuje się: „Przed wejściem do kabiny należy sprawdzić: a) ilość paliwa…” 

Zalecenia profilaktyczne. 

 Biorąc pod uwagę propozycję zaleceń profilaktycznych zapisanych w uchwale PKBWL z dnia 22 
października 2004r. oraz wnioski wynikające z przebiegu wypadku, Prezes ULC polecił osobom funkcyjnym 
realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Okoliczności wypadku omówić z pilotami samolotowymi, instruktorami oraz z personelem na-
ziemnej obsługi technicznej, zrzeszonych w Aeroklubach Regionalnych i podległych jednost-
kach organizacyjnych. 

2. Z personelem kierowniczym Aeroklubu Gdańskiego przeprowadzić zajęcia dotyczące nadzoru 
nad eksploatacją przygotowania samolotów do lotów. 

3. Uwzględniając okoliczności i przyczynę wypadku wyciągnąć stosowne wnioski w stosunku do 
osób odpowiedzialnych za zaniedbania w obsługiwaniu samolotu. 

4. Uwzględniając okoliczności i przyczynę wypadku lotniczego przedłożyć propozycję wyciągnię-
cia stosownych wniosków w stosunku do pilota, jako osoby odpowiedzialnej za spowodowanie 
wypadku lotniczego. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyc nowej „nieprzestrzeganie przepisów” zy

 
14. Wypadek lotniczy na samolocie specjalnym FOX 912-2A (SP-FUB), który wydarzył się w dniu 21 
września 2003 r. w rejonie m. Żerniki k. Poznania,  

W dniu 21 września 2003 roku w rejonie m. Żerniki wykonywano loty na samolocie FOX 912-2A. 
Zamówienie na loty turystyczne w rejonie Gądki-Kórnik do ASM Warszawa złożył telefonicznie pilot, uzy-
skując zgodę o godzinie 1721. Pierwszy lot z pasażerem, trwający około 20 min. odbył się bez żadnych na-
stępstw.  

Do następnego lotu, z pasażerką pilot wystartował o godzinie 1753. Po około 20 min lotu, w rejonie 
m. Kurnik, pilot wykonał zajście do lądowania na pasie 20. Ze względu na prawo-boczny wiatr, z kierunku 
270°-290°, o prędkości 3,7 ÷ 5,9 m/sek., pilot podchodził do lądowania z kursem większym o 10° w stosun-
ku do kursu lądowania. Przyziemienie nastąpiło z prędkością około 85 km/h, na początku wyznaczonej drogi 
lądowania, około 50 m od skraju lądowiska. Po przyziemieniu samolot odbił się od ziemi (wykonał „kangu-
ra”) na wysokość około półtora metra i po przelocie 40-50 m ponownie się przyziemił. Bezpośrednio po tym 
przyziemieniu samolot zaczął tracić kierunek w lewo. Nie reagował na działania pilota próbującego prze-
ciwdziałać temu za pomocą steru kierunku i poprzez hamowanie prawym kołem. 

 Po utracie kierunku w lewo o około 30° (na kursie około 180°) oceniając, że nie zdąży wyhamować 
przed stromą skarpą brzegu jeziora, pilot podjął decyzję o starcie. Sprawdził położenie klap (były w pozycji 
środkowej – jak do lądowania) i zwiększył obroty silnika do maksymalnych. Samolot dalej tracił kierunek 
w lewo, aż wpadł w poślizg na suchej trawie, ustawiając się coraz bardziej w pozycji „z wiatrem”. Przed 
skarpą jeziora, o wysokości około 6 m, samolot nie osiągnął odpowiedniej prędkości startowej i nie oderwał 
się od ziemi. Po spadnięciu ze skarpy, samolot przez chwilę opadał z małą prędkością zniżania i zderzył się 
z powierzchnią wody, najpierw prawym skrzydłem, a następnie przodem kadłuba. Po krótkiej chwili nad 
powierzchnią wody pozostało tylko lewe skrzydło. 

 Pilotowi, wykonującemu lot na lewym fotelu, udało się opuścić kabinę samolotu. Po zorientowaniu 
się, że pasażerka pozostała w kabinie, pilot kilkakrotnie nurkował, próbując dotrzeć do kabiny samolotu 
w celu udzielenia pomocy pasażerce. Jednak ze względu na bardzo duże zmętnienie wody nie udało mu się 
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ustalić czy pasażerka nadal pozostaje w kabinie. Ostatecznie, próby jej ratowania przez pilota nie powiodły 
się, a samolot zatonął. 

 W ciągu kilku minut o wypadku powiadomiony został właściciel samolotu i lądowiska, który przy 
wykorzystaniu sprzętu do nurkowania próbował zlokalizować samolot i wydobyć pasażerkę z wraku. Ze 
względu na znaczną głębokość i zmętnienie wody ustalił jedynie położenie samolotu. Około godziny 2100 
ekipa nurków straży pożarnej wydobyła pasażerkę z wraku samolotu. Pasażerka poniosła śmierć w wyniku 
utonięcia w kabinie samolotu. Wrak samolotu wydobyto w dniu następnym. 

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące fakty: 

1) w dniu wypadku pilot posiadał kwalifikacje i uprawnienia do wykonania tego rodzaju lotów; 
2) w czasie lądowania wiał prawo-boczny wiatr z prędkością 3,7-5,9 m/sek., (dopuszczalny wiatr 

boczny dla samolotu FOX wynosi 5 m/sek.) 
3) nawierzchnia miejsca na którym miało miejsce lądowanie była śliska (pokryta była suchą trawą); 
4) pilot w czasie lądowania popełnił błąd, który doprowadził do utraty kierunku oraz podjął niera-

cjonalną w tych warunkach decyzję o ponownym starcie; 
5) pilotowi po wypadku pobrano w szpitalu krew i mocz. Komisja do chwili zakończenia prac nie 

otrzymała wyników tych badań; 
6) pasażerka po wpadnięciu samolotu do jeziora nie podjęła próby opuszczenia kabiny; 
7) samolot był sprawny technicznie; 
8) samolot typu FOX jest szczególnie wrażliwy na utratę kierunku z powodu małej powierzchni 

steru kierunku i wysoko położonego środka ciężkości; 
9) miejsce na którym zdarzył się wypadek, jako lądowisko po raz pierwszy zostało zarejestrowane 

w „Wykazie Lądowisk Tymczasowych” w Dziale Koordynacji Lotniczej Agencji Ruchu Lotni-
czego 27 października 1999 roku. W dalszych  latach ważność rejestracji lądowiska nie była 
przedłużana. 

10) w trakcie badania wypadku PKBWL stwierdziła, że dane lądowiska (dot. długości i szerokości 
pasa lądowania oraz szkice terenu) przedstwione przez właściciela były niezgodne ze stanem 
faktycznym. Dane te były rozpowszechniane m. in. W „Przeglądzie Lotniczym” Nr 10/2001 
oraz w „Informatorze pilota – 2003”; 

11) Wpis do rejestru „Instrukcji Użytkowania Terenu Przystosowanego do Startów i Lądowań - Żer-
niki” nastąpił w dniu 23 września 2003 r., tj dwa dni po zaistnieniu wypadku lotniczego. 

Przyczyna wypadku. 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badań orzekła, że 

przyczyną wypadku lotniczego był: 
 „błąd w technice pilotowania polegający na niewłaściwym planowaniu podejścia do lądowania, 
dopuszczeniu do ponownego odbicia samolotu po przyziemieniu, utraty kierunku w czasie lądowania 
i podjęcia nieracjonalnej w tych warunkach próby startu”. 

 „Czynnikami sprzyjającymi popełnieniu błędu był boczny wiatr, małe doświadczenie pilota 
w pilotowaniu lekkich samolotów z kółkiem ogonowym i śliska nawierzchnia lądowiska (sucha trawa). 
 Wpływ na śmierć pasażerki przez utopienie miał głęboki zbiornik wodny znajdujący się w bez-
pośredniej bliskości pasa lądowania”. 
 Pilot przecenił swoje umiejętności oraz możliwości statku powietrznego, decydując się na wykony-
wanie lotów w warunkach silnego bocznego wiatru, będącego na granicy dopuszczalnej prędkości dla tego 
typu statku powietrznego (dopuszczalna składowa boczna prędkość wiatru  – 5 m/s). 

 Na podstawie analizy akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów stwierdza się naru-
szenie następujących przepisów lotniczych: 

• Art.93 ust. 2 Ustawy-Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1112): 
Rozpoczęcie użytkowania lądowiska może nastąpić po jego zgłoszeniu przez użytkownika do ewidencji 
prowadzonej przez Prezesa Urzędu oraz po wykazaniu przez użytkownika i potwierdzeniu przez Prezesa 
Urzędu, że lądowisko odpowiada właściwym wymaganiom. 
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UWAGA: 

„Prokurator Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. w dniu 30.08.2004 r., w sprawie wypadku lotni-
czego tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 pkt. 2, art. 323 § 1 kk, postanowił: 

1. umorzyć śledztwo – w sprawie zaistniałego w dniu 21 września 2003 r. w Gądkach Gm. Kórnik 
na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym wypadku lotni-
czego samolotu ultralekkiego typu FOX 912 ZA KAT EXPERIMENTAL pilotowanego przez 
pilota X, w wyniku którego samolot ów wpadł do jeziora znajdującego się w pobliżu lądowiska 
a następnie zatonął w następstwie czego śmierć poniosła pasażerka samolotu. 

2. uchylić środek zapobiegawczy tj. o przestępstwo z art.. 177 § 2 kk (wobec braku znamion czynu 
zabronionego 17 § 1 kpk 2 kpk”; 

3. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 9 września 2004 r.. 
Zalecenia profilaktyczne. 

Biorąc pod uwagę zalecenia profilaktyczne zawarte w uchwale PKBWL z dnia 28 czerwca 2004 ro-
ku oraz wnioski wynikające z przebiegu wypadku, Prezes ULC polecił odpowiednim osobom funkcyjnym 
realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Uporządkować stan prawny przepisów, ustalający system ewidencji lądowisk i innych miejsc 
startów i lądowań statków powietrznych. Zapewnić kontrolę i weryfikację zgodności danych 
zawartych w Instrukcjach Użytkowania ze stanem faktycznym przedstawianym przez użytkow-
nika wraz z oceną przydatności danego terenu pod względem bezpieczeństwa. 

2. Dokonać weryfikacji danych zawartych w „Instrukcji Użytkowania Terenu Przystosowanego do 
Startów i Lądowań – Żerniki” wraz z oceną przydatności danego terenu pod względem bezpie-
czeństwa. 

3. Uwzględniając okoliczności oraz przyczynę wypadku lotniczego przedłożyć propozycję wycią-
gnięcia stosownych wniosków w stosunku do pilota zgodnie z art. 96.3. Ustawy-Prawo Lotnicze 
z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1112). O decyzji poinformować wydającego licencję.  

4. Podczas prowadzonych audytów i inspekcji w jednostkach organizacyjnych lotnictwa ogólnego, 
egzekwować od dowódców SP, przestrzegania obowiązku instruowania przewożonych osób 
o miejscach położenia i sposobie użycia wyposażenia pokładowego oraz zasadach postępowania 
i ewakuacji z pokładu SP w sytuacjach awaryjnych. 

5. W trakcie egzaminów egzekwować od kandydatów na pilotów wiedzę i umiejętności dotyczące 
instruowania przewożonych osób o miejscach położenia i sposobie użycia wyposażenia pokła-
dowego oraz zasadach postępowania i ewakuacji z pokładu SP w sytuacjach awaryjnych. 

6. W podległych jednostkach organizacyjnych i Aeroklubach Regionalnych, egzekwować od użyt-
kowników statków powietrznych obowiązku przestrzegania postanowień zawartych 
w Zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1987 r. w sprawie zasad eksploatacji 
statków powietrznych (Monitor Polski Załącznik do Nr 20, poz. 178 z dnia 23 lipca 1987 r. 
z późn. zm.), dotyczących obowiązku instruowania przewożonych osób o miejscach położenia 
i sposobie użycia wyposażenia pokładowego oraz zasadach postępowania i ewakuacji z pokładu 
SP w sytuacjach awaryjnych. 

7. W Biuletynie Informacyjnym BL pouczyć prywatnych użytkowników statków powietrznych 
o obowiązku przestrzegania postanowień zawartych w Zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 
9 czerwca 1987 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych (Monitor Polski Załącznik 
do Nr 20, poz. 178 z dnia 23 lipca 1987 r. z późn. zm.), w zakresie dotyczącym obowiązku in-
struowania przewożonych osób o miejscach położenia i sposobie użycia wyposażenia pokłado-
wego oraz zasadach postępowania i ewakuacji z pokładu SP w sytuacjach awaryjnych. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyc nowej „błąd w technice pilotowania”. zy
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15. Wypadek lotniczy na samolocie Cessna 182 S (SP – GBW), który wydarzył się w dniu 27 września 
2003 r. w rejonie m. Jerzykowo k. Poznania. 

W dniu 27 września 2003 roku, pilot samolotu Cessna 182 S (SP-GBW), z dwojgiem pasażerów na 
pokładzie, uzyskał od ASM (Air Space Management – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną), zgodę 
na wykonanie lotu na wysokości 300 m z lotniska Babice na byłe lotnisko wojskowe Bednary k. Poznania 
i z powrotem. 

 Start z lotniska Babice nastąpił o godz. 1115. Po wylądowaniu na lotnisku Bednary około godziny 
1400, za zgodą szefa wyszkolenia Aeroklubu, pilot wystartował do lotu w rejon nadzorowany lotniska Ko-
bylnica. Po starcie, na wysokości 200 m, pilot wykonał lot w kierunku Pobiedzisk, a następnie wzdłuż grani-
cy lasu w kierunku zachodnim do m. Wierzenica i dalej w kierunku północnym wzdłuż puszczy Zielonka do 
m. Tuczno. Po wykonaniu kilku wiraży nad jeziorem Stęszewskim pilot wykonał lot na południe w kierunku 
m. Biskupiec i wzdłuż linii kolejowej na zachód do m. Kicin, a stąd ponownie na wschód, nad jezioro Ko-
walskie. Nad jeziorem zniżył się do wysokości kilku metrów nad powierzchnią wody. Po dolocie do mostu 
na drodze łączącej miejscowości Biskupiec i Jerzykowo, w celu bezpiecznego przelotu nad nim, zwiększył 
wysokość lotu do około 15 m. Po przelocie mostu ponownie zniżył się i w tym momencie, w wyniku złego 
rozłożenia uwagi, około godziny 1415 , nastąpiło zderzenie samolotu z przewodami (o przekroju 10 mm) linii 
energetycznej o napięciu znamionowym 15 kV. Wskutek zderzenia zerwane zostały trzy przewody linii 
energetycznej, znajdujące się na wysokości 6,5 m (w połowie odległości między sąsienimi podporami linii, 
ustawionymi w odległości 100 m). 

 Po zderzeniu, pilot zwiększył wysokość lotu do 300 m, sprawdził sterowność samolotu, prawidło-
wość pracy silnika oraz wzrokowo ocenił zewnętrzne uszkodzenia i skierował samolot do lotniska Bednary. 

Po wylądowaniu, pilot wykonał dłuższe kołowanie w celu sprawdzenie podwozia, a po zatrzymaniu 
samolotu na stoisku, sprawdził ogólnie jego stan techniczny. W trakcie oględzin stwierdził niewielkie uszko-
dzenia, które w jego ocenie nie zagrażały bezpieczeństwu lotu. O zdarzeniu powiadomił szefa wyszkolenia 
Aeroklubu i zakład energetyczny, zobowiązując się pokryć spowodowane szkody. 

Około godziny 1600, będąc przekonanym, że samolot jest całkowicie sprawny, pilot zdecydował 
o powrocie na lotnisko Babice.  Po uzyskaniu zgody, lot wykonywał początkowo na wysokości 300 m, a od 
m. Gniezno na wysokości 500 m. Przelot i lądowanie na lotnisku Babice odbyło się bez następstw.  

W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła następujące wnioski: 

1) pilot posiadał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywa-
nia tego rodzaju lotów wg VFR; 

2) pilot wykonywał lot według ciśnienia QNH; 
3) pilot obniżył wysokość lotu i nie zauważył linii energetycznej; 
4) słupy linii energetycznej zasłonięte były drzewami; 
5) lot z terenu przystosowanego do startów i lądowań „Bednary” na lotnisko Babice pilot wykonał 

bez wcześniejszego sprawdzenia stanu technicznego samolotu przez specjalistów służb tech-
nicznych; 

6) samolot był sprawny technicznie w zakresie obowiązujących wymagań; 
7) warunki meteorologiczne były odpowiednie do wykonywania lotów wg. VFR. 

Przyczyna wypadku. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie wyników badań orzekła, że 
przyczyną wypadku lotniczego było: 

„obniżenie przez pilota wysokości lotu poniżej minimalnej wysokości wg. VFR i niezauważenie 
linii energetycznej” 

 Na podstawie analizy akt badania wypadku oraz załączonych dokumentów stwierdzono naruszenie 
następujących przepisów lotniczych: 

1. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r – Prawo lotnize (Dz. U. nr 130, poz. 1112) art. 114, ust 1, w któ-
rym Ustawodawca nakazuje: „Dowódca jest obowiązany  wykonywać loty zgodnie z przepisami, 
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w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego 
pokładzie osób i rzeczy”; 

2. Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL-2) w pkt  4.4.1. ppkt 
2, który zakazuje: „Z wyjątkiem przypadku gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania, lot 
VFR nie może być wykonany: poza zwartą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców nie 
przekraczającej 25000 i poza obszarami miejscowości o liczbie mieszkańców przekraczającej 
25000 – na wysokości mniejszej niż 150 m nad terenem” 

Zalecenia profilaktyczne 

Biorąc pod uwagę zalecenia profilaktyczne zawarte w uchwale PKBWL oraz wnioski wynikające 
z przebiegu wypadku, Prezes ULC polecił osobom funkcyjnym realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Okoliczności i przyczynę wypadku omówić z personelem lotniczym, zrzeszonym w Aeroklu-
bach Regionalnych i podległych jednostkach organizacyjnych, na specjalnie zorganizowanych 
zajęciach. 

2. W trakcie ww. zajęć podkreślić w szczególności, iż w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek koli-
zji lub choćby podejrzenia niesprawności statku powietrznego w trakcie lotu, należy lot prze-
rwać, wylądować na najbliższym lotnisku i poddać specjalnemu przeglądowi przez uprawnione 
do tego służby. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niesprawności statku powietrznego, 
niezwłocznie zgłosić zdarzenie do PKBWL. 

3. Uwzględniając okoliczności i przyczynę wypadku lotniczego przedłożyć propozycję wyciągnię-
cia stosownych wniosków w stosunku do pilota, jako osoby odpowiedzialnej za spowodowanie 
wypadku lotniczego. 

Wypadek został zakwalifikowany do grupy przyczynowej „nieprzestrzeganie przepisów” 
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Strona celowo pusta 
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