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PrzewodniczPrzewodnicząącycy
2 Zast2 Zastęępcpcóóww
SekretarzSekretarz
10 cz10 człłonkonkóów komisji w tym:w komisji w tym:

1 lekarz patolog (1/2 etatu)1 lekarz patolog (1/2 etatu)
1 specjalista od ruchu lotniczego1 specjalista od ruchu lotniczego
3 osoby w grupie technicznej3 osoby w grupie technicznej
5 os5 osóób w grupie pilotab w grupie pilotażżoweowejj

2 osoby obs2 osoby obsłługi administracyjnejugi administracyjnej
1 wolontariusz, praktykanci1 wolontariusz, praktykanci

PKBWL – stan osobowy 2009



ROK Zdarzenia
w tym:

Wypadki
wypadki ze 
skutkiem 

śmiertelnym

Poważne 
incydenty

Incydenty/
Zdarzenia 
pozostałe1

2003 203 93 14 2 108
2004 314 98 16 15 201
2005 297 75 10 37 185
2006 378 100 16 16 262
2007 764 85 19 16 419/244
2008 961 76 7 11 479/397
2009 1089 106 16 17 593/371

[1] Zdarzenia pozostałe są rejestrowane w rejestrze i badane przez wskazany podmiot bez nadzoru PKBWL.

Liczba zdarzeLiczba zdarzeńń zgzgłłoszonych do PKBWL w 2009 r. oszonych do PKBWL w 2009 r. 
(w por(w poróównaniu do lat ubiegwnaniu do lat ubiegłłych) ych) 



Liczba zakoLiczba zakońńczonych badaczonych badańń w latach 2003w latach 2003--2009 2009 
liczba 

zgłoszonych 
zdarzeń

liczba 
zakończonych 

badań

W tym 
wypadki i PI 

Liczba 
zatrudnionych 

członków 

2003 203 30 17 6
2004 314 81 32 7
2005 297 123 31 11
2006 378 412 179 15
2007 764 314 124 13
2008 961 482 94 14
2009 1089 728 90 14

Stan zaległości w badaniach 
na początek 2010 r.

zdarzenia
W tym:

wypadki PI incydenty
953 125 34 794



Liczba ofiar  
w polskim lotnictwie cywilnym 

w latach 2003-2009
Ofiary Ofiary śśmiertelnemiertelne ranniranni

20032003 1919 2424

20042004 2121 5050

20052005 1212 2727

20062006 2121 4646

20072007 2222 4848

20082008 88 2929
20092009 2121 4141



Liczba wypadków w 2009 r. 
z podziałem na rodzaje statków powietrznych

Liczba Liczba 
wypadkwypadkóóww

Ofiary Ofiary śśmiertelnemiertelne

spadochronyspadochrony 2929 1717 33 22

paralotnieparalotnie 77 1010 22 22

balonybalony 11 11 00 00
motoloniemotolonie 44 22 22 00

szybowceszybowce 2222 1717 22 11

samolotysamoloty 2424 2828 55 11

śśmigmigłłowceowce 66 22 44 00
ultralekkieultralekkie 1212 77 33 22



Co badamy a czego nie?!Co badamy a czego nie?!
Wypadki i powaWypadki i poważżne incydenty lotnicze wszystkich statkne incydenty lotnicze wszystkich statkóów powietrznych w powietrznych 
znajdujznajdująących sicych sięę w rejestrze lub ewidencji prowadzonej przez Urzw rejestrze lub ewidencji prowadzonej przez Urząąd d 
Lotnictwa Cywilnego lub inne paLotnictwa Cywilnego lub inne pańństwo bstwo bęęddąące czce człłonkiem ICAO: onkiem ICAO: samoloty, samoloty, 
szybowce, motolotnie, balony, sterowceszybowce, motolotnie, balony, sterowce
Wypadki paralotniowe i spadochronowe Wypadki paralotniowe i spadochronowe ze skutkiem ze skutkiem śśmiertelnymmiertelnym lub lub 
zaistniazaistniałłe w szkoleniue w szkoleniu
NadzNadzóór nad badaniami incydentr nad badaniami incydentóóww
Nie badamy (od 2006 r.) gdy:Nie badamy (od 2006 r.) gdy:

statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę
nieuprawnioną,
osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających,
statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności 
uprowadzenia



Szkolenie i sport spadochronowySzkolenie i sport spadochronowy

2 wypadki2 wypadki ze skutkiem ze skutkiem śśmiertelnym w czasie skokmiertelnym w czasie skokóów w 
ze spadochronem spowodowane zze spadochronem spowodowane złąłą ocenocenąą wysokowysokośści ci 
lub lub zbyt gwazbyt gwałłtownymi manewrami przed townymi manewrami przed 
przyziemieniemprzyziemieniem
1 wypadek 1 wypadek –– zablokowanie otwarcia spadochronu zablokowanie otwarcia spadochronu 
ggłłóównego (przytrzymanie pilocika) oraz wnego (przytrzymanie pilocika) oraz 
najprawdopodobniej niewnajprawdopodobniej niewłłaaśściwe zadziaciwe zadziałłanie anie 
automatu ARGUS automatu ARGUS –– raport wstraport wstęępny i popny i pośśredni.redni.



W dniu 5 lipca 2009 r. skoczek spadochronowy wykonywaW dniu 5 lipca 2009 r. skoczek spadochronowy wykonywałł swswóój 488 skok j 488 skok 
spadochronowy w spadochronowy w żżyciu. Zadaniem skoku byyciu. Zadaniem skoku byłło doskonalenie lo doskonalenie ląądowania technikdowania technikąą
SWOOP. PodejSWOOP. Podejśście do lcie do ląądowania poprzedzone bydowania poprzedzone byłło zakro zakręętem o 270tem o 270ºº. Podczas . Podczas 
wykonywania tego zakrwykonywania tego zakręętu skoczek z dutu skoczek z dużążą prpręędkodkośściciąą zderzyzderzyłł sisięę z ziemiz ziemiąą i i 
doznadoznałł bardzo powabardzo poważżnych obranych obrażżeeńń ciaciałła, w wyniku kta, w wyniku któórych zmarrych zmarłł, pomimo , pomimo 
udzielonej pomocy medycznej.udzielonej pomocy medycznej.

spadochron ICARUS Crossfire2 139spadochron ICARUS Crossfire2 139

PrzyczynPrzyczynąą wypadku bywypadku byłł bbłąłąd skoczka polegajd skoczka polegająący na zmianie techniki lcy na zmianie techniki ląądowania, dowania, 
w stosunku do poprzednich skokw stosunku do poprzednich skokóów, poprzez wydw, poprzez wydłłuużżenie czasu rozpenie czasu rozpęędzania dzania 
spadochronu w zakrspadochronu w zakręęcie, co uniemocie, co uniemożżliwiliwiłło wyro wyróównanie lotu i w konsekwencji wnanie lotu i w konsekwencji 
doprowadzidoprowadziłło do zderzenia z ziemio do zderzenia z ziemiąą z duz dużążą prpręędkodkośściciąą..

Komisja nie mogKomisja nie mogłła jednoznacznie wykluczya jednoznacznie wykluczyćć, , żże na zmiane na zmianęę wykonania wykonania 
techniki podejtechniki podejśścia do lcia do ląądowania mdowania móóggłł miemiećć wpwpłływ stan zdrowia skoczkayw stan zdrowia skoczka..







patologie lotnicze: patologie lotnicze: 
Cessna 172 (KrakCessna 172 (Krakóów) w) –– start z bardzo krstart z bardzo króótkiej drogi tkiej drogi 
startowej na przecistartowej na przeciążążonym samolocie, niewyjonym samolocie, niewyjęęcie blokady cie blokady 
wolantu. wolantu. 
Morane 880B Morane 880B –– zrzut kwiatzrzut kwiatóów na wesele, zaczepienie w na wesele, zaczepienie 
skrzydskrzydłłem o komin maem o komin małłego domku,ego domku,

problemy techniczne:problemy techniczne:
PZLPZL--104  (104  (ŚŚwidnik, Pwidnik, Płłock),  Sting (Otwock)ock),  Sting (Otwock)

bbłęłędy w pilotady w pilotażżu:u:
Cessna (Radom), Eurofox (Cessna (Radom), Eurofox (ŻŻabia Wola), ATabia Wola), AT--3 (Sobienie)3 (Sobienie)

niewniewłłaaśściwa ocena warunkciwa ocena warunkóów meteorologicznych:w meteorologicznych:
Piper PAPiper PA--28 28 –– Pastewnik k/BolkowicPastewnik k/Bolkowic

przyczynyprzyczyny nieustalonenieustalone
CHCH--601 Zodiak 601 Zodiak –– KieKiełłp k/Watorowap k/Watorowa

Samoloty – charakterystyczne zdarzenia
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Cessna 172 KrakCessna 172 Krakóów Czyw Czyżżyny,  28 czerwca 2009 r. yny,  28 czerwca 2009 r. 
W dniu 28 czerwca 2009 r. z dawnego lotniska Czyżyny, pilot samolotowy 

liniowy wystartował na samolocie Cessna 172 S z trzema podróżnymi do lotu 
powrotnego do warszawy. Start odbywał się na kierunku 110. Na tym kierunku 
na końcu pasa znajdują się drzewa a za pasem, w odległości 90 m, znajduje 
się linia wysokiego napięcia o wysokości ok. 20 m. 

Po wydłużonym rozbiegu, przy drugiej próbie, samolot oderwał się od ziemi i 
na małej prędkości przeszedł na wznoszenie. Po przeleceniu nad linią
wysokiego napięcia pilot wykonał zakręt w lewo i praktycznie bez zmiany 
wysokości kontynuował lot w kierunku północnym. 

Po przeleceniu ok. 600 m w trakcie wykonywania zakrętu w lewo (na kurs 
równoległy do pasa) samolot znacznie zwiększył przechylenie i rozpoczął
ześlizg po skrzydle. Pilot zmniejszył przechylenie i w takim położeniu samolot 
zderzył się z drzewami a następnie opadł na ziemię. Samolot zaczął się palić. 
Jeden z podróżnych po zderzeniu wydostał się na zewnątrz i pomagał
wydostać się z wraku dwóm pozostałym podróżnym. Pilota nie udało się
wydostać z płonącego wraku. Dwaj podróżni doznali znacznych poparzeń. 
Pilot samolotu zginął na miejscu a jeden z podróżnych zmarł w szpitalu.
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Cessna 172 KrakCessna 172 Krakóów Czyw Czyżżyny,  28 czerwca 2009 r. yny,  28 czerwca 2009 r. 



15

Cessna 172 KrakCessna 172 Krakóów Czyw Czyżżyny,  28 czerwca 2009 r. yny,  28 czerwca 2009 r. 
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Cessna 172 KrakCessna 172 Krakóów Czyw Czyżżyny,  28 czerwca 2009 r. yny,  28 czerwca 2009 r. 

niezdjniezdjęęta blokada wolantuta blokada wolantu



Morane 880B  Zboiska k/Dukli, 14 sierpnia 2009Morane 880B  Zboiska k/Dukli, 14 sierpnia 2009

zrzut kwiatzrzut kwiatóów na weselu  w na weselu  







PZLPZL--104 Wilga 80 104 Wilga 80 –– PPłłock ock –– ppęękniknięęcie stocie stożżka wahacza ka wahacza 



PZLPZL--104 Wilga 80 104 Wilga 80 –– PPłłock ock –– ppęękniknięęcie stocie stożżka wahacza ka wahacza 

MIEJSCE GROMADZENIA SIĘ SKROPLINY

MIEJSCE GROMADZENIA SIĘ SKROPLINY



PZLPZL--104 Wilga 104 Wilga –– ŚŚwidnik widnik –– spadek mocy silnika po starcie spadek mocy silnika po starcie 
w zespole z szybowcem w zespole z szybowcem 



Sting Carbon Sting Carbon –– Otwock Otwock –– spadek mocy, korkocispadek mocy, korkociąąg  g  

W dniu 20 maja 2009 r. z innego miejsca przystosowanego do 
startów i lądowań Konstancin wystartowała na samolocie 
ultralekkim TL-2000 Sting Carbon RG załoga w składzie: 
właściciel samolotu posiadający świadectwo kwalifikacji pilota 
samolotów ultralekkich i pasażer pilot posiadający licencję
pilota samolotowego liniowego. 

Celem lotu było zapoznanie pilota liniowego z właściwościami 
samolotu. Start, dolot do strefy odbył się bez zakłóceń. 

Po kilkuminutowym locie w strefie, wg świadków, silnik 
samolotu przerwał pracę. Następnie w wyniku wykonania nie 
określonego na chwilę obecną manewru samolot zderzył się z 
ziemią lecąc w końcowej fazie po torze nachylonym pod dużym 
kątem do poziomu. Obie osoby poniosły śmierć na miejscu a 
samolot został zniszczony.



Sting Carbon Sting Carbon –– Otwock Otwock –– spadek mocy, korkocispadek mocy, korkociąąg  g  



WYPADEK  WYPADEK  -- ATAT--3 R100, Sobienie, zderzenie z przeszkod3 R100, Sobienie, zderzenie z przeszkodąą
po nieudanym przejpo nieudanym przejśściu na drugi krciu na drugi krąągg

W dniu 18 paW dniu 18 paźździernika 2009 r. Pilot samolotowy zawodowy dziernika 2009 r. Pilot samolotowy zawodowy 
wykonywawykonywałł z pasaz pasażżerem przebazowanie samolotu aterem przebazowanie samolotu at--3 r 100 z 3 r 100 z 
lląądowiska w Konstancinie na ldowiska w Konstancinie na ląądowisko w Sobieniach Szlacheckich. dowisko w Sobieniach Szlacheckich. 

Po przyziemieniu nastPo przyziemieniu nastąąpipiłła utrata kierunku w lewo o ok. 15a utrata kierunku w lewo o ok. 15°° i i 
oderwanie od ziemi. Po czoderwanie od ziemi. Po częśęściowym zwiciowym zwięększeniu mocy silnika samolot kszeniu mocy silnika samolot 
utraciutraciłł kierunek do ok. 30kierunek do ok. 30°°. Po dalszym zwi. Po dalszym zwięększeniu mocy silnika w kszeniu mocy silnika w 
celu odejcelu odejśścia na drugi krcia na drugi krąąg samolot znacznie przechylig samolot znacznie przechyliłł sisięę w lewo i w w lewo i w 
tym potym połłoożżeniu zaczepieniu zaczepiłł lewym skrzydlewym skrzydłłem o ogrodzenie. Spowodowaem o ogrodzenie. Spowodowałło o 
to w pierwszej kolejnoto w pierwszej kolejnośści uderzenie przodem kadci uderzenie przodem kadłłuba a nastuba a nastęępnie pnie 
prawym skrzydprawym skrzydłłem o ziemiem o ziemięę. Samolot odbi. Samolot odbiłł sisięę od ziemi i spadod ziemi i spadłł w w 
pozycji plecowej zatrzymujpozycji plecowej zatrzymująąc sic sięę przodem w kierunku lprzodem w kierunku ląądowania. dowania. 

Pilot i pasaPilot i pasażżer nie odnieer nie odnieśśli obrali obrażżeeńń i o wi o włłasnych siasnych siłłach opuach opuśścili wrak cili wrak 
samolotu. samolotu. 



WYPADEK  WYPADEK  -- ATAT--3 R100, Sobienie, zderzenie z przeszkod3 R100, Sobienie, zderzenie z przeszkodąą
po nieudanym przejpo nieudanym przejśściu na drugi krciu na drugi krąągg



Cessna 152 RadomCessna 152 Radom--PiastPiastóów w –– niewniewłłaaśściwa ciwa 
reakcja na odbicie po przyziemieniureakcja na odbicie po przyziemieniu

Przyczyną wypadku lotniczego była:
niewłaściwa reakcja pilota na odbicie się samolotu po przyziemieniu polegająca 
na „oddaniu” wolantu co spowodowało przyziemienie samolotu na przednią
goleń.
Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku były:
•brak utrwalonych nawyków poprawiania błędów przy lądowaniu z odbiciem,
•przyziemienie na trzy punkty (bez wytrzymania) co doprowadziło do odbicia 
samolotu po przyziemieniu.



Eurofox Eurofox -- ŻŻabia Wola abia Wola –– podejpodejśście ze zbyt macie ze zbyt małąłą
prpręędkodkośściciąą, wej, wejśście w rotor, przepadnicie w rotor, przepadnięęcie i zaczepienie o cie i zaczepienie o 

drzewodrzewo



Piper 28 Piper 28 –– zzłła ocena warunka ocena warunkóów w 
meteorologicznych, kontynuacja lotu ponimeteorologicznych, kontynuacja lotu poniżżej ej 

minimminimóów dla lotw dla lotóów VFRw VFR
Pilot turystyczny wykonywał przelot po trasie Mielec - Jelenia Góra (licencja od 4-ch miesięcy, 
uprawnienie do lotów w DWA (500/5). Przelot początkowo odbywał się na wysokości 2000 feet 
QNH. Warunki meteorologiczne w miejscu startu były dobre, ale prognoza meteorologiczna 
przewidywała zdecydowane pogorszenie się pogody w końcowym odcinku trasy. Przed startem 
pilot dwukrotnie kontaktował się z lotniskiem w Jeleniej Górze i otrzymał informację, że tam 
warunki meteorologiczne są złe i zdecydowanie odradzano mu ten lot. Na końcowym odcinku 
trasy pilot zauważył, że warunki pogodowe pogarszają się i będąc na trawersie Strzelina o 
powiadomił o tym FIS Poznań. Zgłosił także obniżenie wysokości lotu z powodu obniżającej się
podstawy chmur pomimo, że wlatywał w rejon zalesiony i górzysty . Jego ostatnia 
korespondencja z FIS Poznań miała miejsce w okolicy Świdnicy ok. 13.05 LMT. Ok. 13.15 UTC 
świadkowie znajdujący się w okolicy m. Pastewnik usłyszeli narastający dźwięk silnika 
lotniczego, ale samolotu nie widzieli, ponieważ w okolicy występowało silne zamglenie, a szczyty 
wzniesień znajdowały się w chmurach. W pewnym momencie dźwięk silnika ustał i usłyszano 
huk mocnego uderzenia. Świadkowie udali się na miejsce katastrofy i znaleźli w pobliżu szczytu 
o nazwie Popiel – ok. 670 m npm., rozbity samolot, a w nim dwie osoby. 



WAŻNA OD 10:01 DO 16:00 UTC dnia 11.09.2009
SYTUACJA BARYCZNA: PŁYTKA ZATOKA NIŻOWA 
WIATR PRZYZIEMNY: 300-330 6-12 KT W ZASIĘGU CB PORYWY 22-26 KT
WIATR NA WYSOKOŚCI: 

300 M AGL: 330-350 12-18 KT
600 M AGL: 350-010 12-18 KT

1000 M AGL: 050-020 8-12 KT
ZJAWISKA: MIEJSCAMI SHRA, DZ
WIDZIALNOŚĆ: 10 KM, W SHRA 8-5 KM, W DZ 5-3 KM 
CHMURY M AMSL: SCT-BKN ST 300-450/400-600

BKN SC 500-800/1700-2000
BKN AC 3000/3300

WBUDOWANE CB 600-800/6000 
IZOTERMA 0 ST.C.M AMSL: OKOŁO 2900
OBLODZENIE: SŁABE W AC, UMIARKOWANE I SILNE W 
CBTURBULENCJA: SŁABA I UMIARKOWANA, W ZASIĘGU CB SILNA



Piper 28 Piper 28 –– PastewnikPastewnik







Inne Inne –– CHCH--601 Zodiak ko601 Zodiak kołło Watorowao Watorowa
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Szybowce Szybowce -- Puchacz Puchacz –– BabiceBabice



MIEJSCE WYPADKUMIEJSCE WYPADKUMIEJSCE WYPADKU

0                                   500 m





Bocian Bocian -- RadawiecRadawiec



Bocian Bocian -- RadawiecRadawiec



Bocian Bocian -- RadawiecRadawiec



Puchacz Puchacz -- BiaBiałłystokystok



Puchacz Puchacz -- BiaBiałłystokystok



Kilka uwag na koniecKilka uwag na koniec
Problemy:Problemy:

braki kadrowe: braki kadrowe: 
szacunkowo potrzeba jeszcze 4szacunkowo potrzeba jeszcze 4--5 os5 osóób, w tym gb, w tym głłóównie dochodzeniowcwnie dochodzeniowcóów dla w dla 

grupy pilotagrupy pilotażżowej,owej,
brakuje zmiennikbrakuje zmiennikóów dla ww dla wąąskich specjalizacji skich specjalizacji –– np. z ruchu lotniczego,np. z ruchu lotniczego,

ddłługi czas dotarcia na miejsce zdarzenia: ugi czas dotarcia na miejsce zdarzenia: 
wiwięększokszośćść wyjazdwyjazdóów realizowana jest z Warszawy lub z jednoosobowego w realizowana jest z Warszawy lub z jednoosobowego 

przedstawicielstwa w Katowicach, przedstawicielstwa w Katowicach, 
rozwirozwiąązaniem mogzaniem mogłłaby byaby byćć organizacja wiorganizacja więększej liczby przedstawicielstw  w kszej liczby przedstawicielstw  w 

innych regionach Polski,innych regionach Polski,
a moa możże moe możżliwoliwośćść korzystania z samolotu korzystania z samolotu ☺☺

brak systemu nadzorowania wprowadzania zalecebrak systemu nadzorowania wprowadzania zaleceńń profilaktycznychprofilaktycznych
funkcjonowanie w systemie urzfunkcjonowanie w systemie urzęędu o odmiennej specyfice pracy: du o odmiennej specyfice pracy: 

rozwirozwiąązaniem problemu byzaniem problemu byłłoby powooby powołłanie do anie do żżycia  zintegrowanej organizacji ycia  zintegrowanej organizacji 
badajbadająącej wypadki w transporcie (lotniczym, morskim, kolejowym, cej wypadki w transporcie (lotniczym, morskim, kolejowym, …….).)




