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PKBWL – stan osobowy 2010

PrzewodniczącyPrzewodniczący
2 Zastępców2 Zastępców
SekretarzSekretarz
11 członków komisji w tym:11 członków 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
6 osób w grupie pilotażowe6 osób w grupie pilotażowejj

2 osoby obsługi administracyjnej2 osoby obsługi administracyjnej
1 pracownik 1 pracownik 



Liczba zdarzeń zgłoszonych do PKBWL w 2010 r. Liczba zdarzeń zgłoszonych do PKBWL w 2010 r. 
(w porównaniu do lat ubiegłych) (w porównaniu do lat ubiegłych) 

ROK Zdarzenia
w tym:

Wypadki
wypadki ze 
skutkiem Poważne 

i d t

Incydenty/
Zdarzenia yp

śmiertelnym incydenty pozostałe1

2003 203 93 14 2 108
2004 314 98 16 15 2012004 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
2010 1437 70 11 11 687/669

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



Liczba ofiar  
w polskim lotnictwie cywilnym w polskim lotnictwie cywilnym 

w latach 2003-2010
Ofiary śmiertelneOfiary śmiertelne ranniranni

20032003 1919 2424

20042004 2121 5050
20052005 1212 2727
20062006 2121 4646

20072007 2222 484820072007 2222 4848
20082008 88 2929
20092009 2121 414120092009 2121 4141

20102010 12 (14)12 (14) 2020



Liczba wypadków w 2010 r. 
z podziałem na rodzaje statków powietrznychz podziałem na rodzaje statków powietrznych

Liczba Liczba 
wypadkówwypadków

Ofiary Ofiary 
śmiertelneśmiertelnewypadkówwypadków śmiertelneśmiertelne

spadochronyspadochrony 1515 2929 11 33

paralotnieparalotnie 1313 77 44 22paralotnieparalotnie 1313 77 44 22
balonybalony 00 11 00 00

l il i 33 44 33 22motoloniemotolonie 33 44 33 22
szybowceszybowce 1818 2222 11 22

samolotysamoloty 1111 2424 (2)(2) 55
śmigłowceśmigłowce 33 66 00 44
ultralekkieultralekkie 1111 1212 33 33



Liczba zakończonych badań w latach 2003Liczba zakończonych badań w latach 2003--2010 2010 
liczba liczba W tym Liczba 

zgłoszonych 
zdarzeń

zakończonych 
badań

y
wypadki i PI zatrudnionych 

członków 

2003 203 30 17 62003 203 30 17 6

2004 314 81 32 7

2005 297 123 31 112005 297
2006 378 412 179 15

2007 764 314 124 13

2008 961 482 94 14

2009 1089 728 90 14

2010 1437 494 84 15

St l ł ś i b d i h zdarzenia
W tym:

Stan zaległości w badaniach 
na początek 2011 r.

zdarzenia
wypadki PI incydenty

1116 118 39 959



Co badamy a czego nie?!Co badamy a czego nie?!
Wypadki i poważne incydenty lotnicze wszystkich statków powietrznych Wypadki i poważne incydenty lotnicze wszystkich statków powietrznych 
znajdujących się w rejestrze lub ewidencji prowadzonej przez Urząd znajdujących się w rejestrze lub ewidencji prowadzonej przez Urząd 
Lotnictwa Cywilnego lub inne państwo będące członkiem ICAO: Lotnictwa Cywilnego lub inne państwo będące członkiem ICAO: samoloty, samoloty, 
szybowce, motolotnie, balony, sterowceszybowce, motolotnie, balony, sterowce
Wypadki paralotniowe i spadochronowe Wypadki paralotniowe i spadochronowe ze skutkiem śmiertelnymze skutkiem śmiertelnym lub lub yp p pyp p p yy
zaistniałe w szkoleniuzaistniałe w szkoleniu
Nadzór nad badaniami incydentówNadzór nad badaniami incydentów
Nie badamy (od 2006 r ) gdy:Nie badamy (od 2006 r ) gdy:Nie badamy (od 2006 r.) gdy:Nie badamy (od 2006 r.) gdy:

statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę 
nieuprawnioną,

b ż j t tk i t b ł d ł lk h l l bosoba 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



spadochron spadochron SabreSabre 170  (523/10)170  (523/10)

NaNa lotniskulotnisku AeroklubuAeroklubu OpolskiegoOpolskiego podczaspodczas skokówskoków
d h hd h h d łd ł dd dkdk któktó k kk kspadochronowychspadochronowych doszłodoszło dodo wypadku,wypadku, ww którymktórym skoczekskoczek

spadochronowy,spadochronowy, mężczyznamężczyzna latlat 5252,, podczaspodczas lądowanialądowania
zz dużądużą prędkościąprędkością opadaniaopadania ii postępowąpostępową zderzyłzderzył sięsię zz
ziemiąziemią ii drewnianymdrewnianym ogrodzeniemogrodzeniem okalającymokalającym ogródekogródekąą yy gg ją yją y gg
gastronomicznygastronomiczny usytuowanyusytuowany nieopodalnieopodal hangaruhangaru..
SkoczekSkoczek pomimopomimo prowadzonejprowadzonej reanimacjireanimacji zmarłzmarł ww wynikuwynikuSkoczekSkoczek pomimopomimo prowadzonejprowadzonej reanimacjireanimacji zmarłzmarł ww wynikuwyniku
odniesionychodniesionych obrażeńobrażeń..



Zmiany w prowadzeniu badańZmiany w prowadzeniu badańZmiany w prowadzeniu badańZmiany w prowadzeniu badań

ww artar t 135135::ww ar tar t .. 135135::
„„22aa.. PrzewodniczącyPrzewodniczący Komis j iKomis j i możemoże
przekazaćprzekazać badaniebadanie wypadkuwypadku lublub poważnegopoważnego
incydentuincydentu lo tn iczegolo tn iczego statkusta tku powiet rznego,powie t rznego,yy gg p g ,p g ,
k tóregoktórego maksymalnamaksymalna masamasa star towastar towa (MTOM)(MTOM)
nien ie przekraczaprzekracza 22 250250 kgkg innemuinnemu podmiotowipodmiotowin ien ie przekraczaprzekracza 22..250250 kg,kg, innemuinnemu podmiotowipodmiotowi
zaza jegojego zgodązgodą .. WW tak imtak im przypadkuprzypadku badaniebadanie
jes tjes t prowadzoneprowadzone podpod nadzoremnadzorem Komis j iKomis j i ””jes tjes t prowadzoneprowadzone podpod nadzoremnadzorem Komis j iKomis j i .. ,,



Planowane działaniaPlanowane działaniaPlanowane działaniaPlanowane działania

Propozycja przeprowadzenia wspólnych szkoleńPropozycja przeprowadzenia wspólnych szkoleńPropozycja przeprowadzenia wspólnych szkoleń Propozycja przeprowadzenia wspólnych szkoleń 
z udziałem członków PKBWLz udziałem członków PKBWL
Szersza współpraca z komórkami BL organizacji Szersza współpraca z komórkami BL organizacji 
lotniczych (np. podczas nadzorowania lotniczych (np. podczas nadzorowania y ( p py ( p p
incydentów lub badania wypadków)incydentów lub badania wypadków)
Opracowanie podręcznika badania zdarzeńOpracowanie podręcznika badania zdarzeńOpracowanie podręcznika badania zdarzeń Opracowanie podręcznika badania zdarzeń 
lotniczych do wykorzystania przez komórki BLlotniczych do wykorzystania przez komórki BL
Organizacja sieci Ekspertów PKBWL Organizacja sieci Ekspertów PKBWL 



Wybrane zdarzenia z 2010 rokuWybrane zdarzenia z 2010 roku
Wypadek 523/10; spadochron Wypadek 523/10; spadochron SabreSabre 170; 170; 

NaNa lotniskulotnisku AeroklubuAeroklubu OpolskiegoOpolskiego podczaspodczas skokówskoków
spadochronowychspadochronowych doszłodoszło dodo wypadku,wypadku, ww którymktórym skoczekskoczek
spadochronowy,spadochronowy, mężczyznamężczyzna latlat 5252,, podczaspodczas lądowanialądowania
zz dużądużą prędkościąprędkością opadaniaopadania ii postępowąpostępową zderzyłzderzył sięsię zzzz dużądużą prędkościąprędkością opadaniaopadania ii postępowąpostępową zderzyłzderzył sięsię zz
ziemiąziemią ii drewnianymdrewnianym ogrodzeniemogrodzeniem okalającymokalającym ogródekogródek
gastronomicznygastronomiczny usytuowanyusytuowany nieopodalnieopodal hangaruhangarugastronomicznygastronomiczny usytuowanyusytuowany nieopodalnieopodal hangaruhangaru..

SkoczekSkoczek pomimopomimo prowadzonejprowadzonej reanimacjireanimacji zmarłzmarł ww
wynikuwyniku odniesionychodniesionych obrażeńobrażeń..



Fragment analizy wypadku:
Podstawowym błędem był brak kontroli aktualnej wysokości lotu. Błędna była
również koncepcja końcowej fazy skoku, ponieważ skoczek, już po przeleceniu
około 100 metrów poza strefę lądowania i będąc na wysokości około 100m, nie
pozostawił sobie żadnej możliwości zmiany miejsca lądowania Lecąc z wiatrempozostawił sobie żadnej możliwości zmiany miejsca lądowania. Lecąc z wiatrem
na wprost przed sobą miał hangar, za hangarem las, z jego lewej strony
znajdował się budynek Aeroklubu Opolskiego, a z prawej inne przeszkodyznajdował się budynek Aeroklubu Opolskiego, a z prawej inne przeszkody
terenowe. Jedyną możliwością bezpiecznego lądowania było wykonanie
płytkiego zakrętu o 180 stopni (z minimalną utratą wysokości), jednak pod
warunkiem posiadania odpowiedniej wysokości lotu i utrwalonych umiejętności
wykonania takiego zakrętu. W omawianym przypadku, zabrakło i odpowiedniej
wysokości i wystarczających umiejętności skoczka Co gorsza będąc na małejwysokości i wystarczających umiejętności skoczka. Co gorsza, będąc na małej
wysokości, skoczek ściągając przednią taśmę nośną, spowodował dużo większą
utratę wysokości, niż gdyby przed wykonaniem zakrętu płynnie zmniejszyłę y g y y p y ę p y j y
prędkość postępową, a zakręt wykonał ściągając jeden uchwyt sterowniczy o
około 50 %, a drugi o około 75%.



Widok na ogrodzenie ogródka gastronomicznego. Widok na ogrodzenie ogródka gastronomicznego. 
Zdjęcie wykonane z kierunku przeciwnego do kierunku końcowej fazy lotu skoczka. Zdjęcie wykonane z kierunku przeciwnego do kierunku końcowej fazy lotu skoczka. 



W t k i  b d i  PKBWL t lił  t j   W t k i  b d i  PKBWL t lił  t j   W trakcie badania PKBWL ustaliła następującą przyczynę W trakcie badania PKBWL ustaliła następującą przyczynę 
wypadku lotniczego:wypadku lotniczego:

1.1. Niewłaściwe rozplanowanie podejścia do lądowania, co w Niewłaściwe rozplanowanie podejścia do lądowania, co w 
końcowej fazie skoku doprowadziło do lotu skoczka na małej końcowej fazie skoku doprowadziło do lotu skoczka na małej 

k ś i i  bliż  kód t hk ś i i  bliż  kód t hwysokości i w pobliżu przeszkód terenowych;wysokości i w pobliżu przeszkód terenowych;
2.2. Wykonanie zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości, co Wykonanie zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości, co 

doprowadziło do zderzenia skoczka z ziemią i ogrodzeniem przy doprowadziło do zderzenia skoczka z ziemią i ogrodzeniem przy 
dużej prędkości postępowej.dużej prędkości postępowej.

OkolicznościąOkolicznością sprzyjającąsprzyjającą byłbył brakbrak odpowiednichodpowiednich umiejętnościumiejętnościOkolicznościąOkolicznością sprzyjającąsprzyjającą byłbył brakbrak odpowiednichodpowiednich umiejętnościumiejętności
niezbędnychniezbędnych dodo zastosowanejzastosowanej przezprzez skoczkaskoczka technikitechniki lądowanialądowania..



Wypadek 689/10; motolotnia Hazard 12 SP-MWAC; 
Szczepankowo k/Łomży

Streszczenie okoliczności:Streszczenie okoliczności:

Piloci dwóch motolotni wykonywali wspólny lot po trasie Borawe k/Ostrołękiy y p y p ę
– Grądy – Łomża – Borawe k/Ostrołęki. Po doleceniu do wsi
Szczepankowo (ok. 10 km na południowy zachód od Łomży) lecący jako
i il t t l t i k h h SP MWAC i j łpierwszy, pilot motolotni o znakach rozpoznawczych SP-MWAC, zmniejszył

wysokość lotu do wysokości ok. 10 m. Na tej wysokości motolotnia
zderzyła się owiewką koła przedniego podwozia z górnym przewodem liniizderzyła się owiewką koła przedniego podwozia z górnym przewodem linii
energetycznej, przebiegającej poprzecznie do kierunku lotu motolotni.
Przewód linii elektrycznej został zerwany, a motolotnia zderzyła się z
ziemią 34 m od linii. Pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia



Fragment analizy wypadku:
Stwierdzono, iż pilot motolotni SP-MWAC lecąc sprawną motolotnią podjął
spontaniczną decyzję o obniżeniu lotu do wysokości około 10m AGL. W czasie
obniżania lotu, pomimo stosunkowo dużego doświadczenia lotniczego, swoją
uwagę najprawdopodobniej skupił na osobach idących polną drogą Zdaniemuwagę najprawdopodobniej skupił na osobach idących polną drogą. Zdaniem
Komisji miało to wpływ na znaczne ograniczenie lub zaniechanie obserwacji
przeszkód terenowych i doprowadziło do zderzenia się motolotni z przewodemp y p ę p
linii elektrycznej. Zderzenie z przewodem linii elektrycznej spowodowało
gwałtowne zmniejszenie prędkości lotu motolotni, co doprowadziło do
i k t l il t d i i i Ś i ć il t dniekontrolowanego przez pilota zderzenia z ziemią. Śmierć pilota spowodowana

była obrażeniami ciała, jakich doznał w trakcie zderzenia się motolotni z ziemią.
Komisja przypomina że linie elektryczne a w szczególności przewodyKomisja przypomina, że linie elektryczne, a w szczególności przewody
przebiegające pomiędzy słupami są trudne do zauważenia podczas lotu i
jedynym pewnym sposobem uniknięcia kolizji z nimi jest utrzymywanie
bezpiecznej wysokości lotu, tak jak to zostało określone w obowiązujących
przepisach.



Wid k i j  dk  W ł bi dj i  id  li i  l kt   któ  d ł  i  t l t iWid k i j  dk  W ł bi dj i  id  li i  l kt   któ  d ł  i  t l t iWidok miejsca wypadku. W głębi zdjęcia widoczna linia elektryczna, z którą zderzyła się motolotniaWidok miejsca wypadku. W głębi zdjęcia widoczna linia elektryczna, z którą zderzyła się motolotnia. . 

Przyczyna wypadku: Przyczyna wypadku: Przyczyna wypadku: Przyczyna wypadku: 
Obniżenie wysokości lotu motolotni poniżej wysokości bezpiecznej, co Obniżenie wysokości lotu motolotni poniżej wysokości bezpiecznej, co 
spowodowało zderzenie z przeszkodą terenową spowodowało zderzenie z przeszkodą terenową –– linią elektryczną.linią elektryczną.



Samolot ultralekki DEDAL KB, SP-SZKB
21 sierpnia 2010 r., Łódź21 sierpnia 2010 r., Łódźpp

W dniu 21 sierpnia 2010 roku od godziny 10:37 (LMT) pilot wykonywał loty
samodzielne po kręgu nad lotniskiem Łódź/Lublinek (EPLL). Podczas siódmego
w tym dniu lotu, w okolicach II zakrętu w lewym kręgu do pasa 25, samolot
będąc na wysokości około 250 m, wpadł w lewy korkociąg i zderzył się z ziemią.
Zdar enie nastąpiło o god inie 11 15 (LMT) Pilot samolot poniósł śmierć naZdarzenie nastąpiło o godzinie 11:15 (LMT). Pilot samolotu poniósł śmierć na
miejscu zdarzenia a samolot uległ zniszczeniu.



N
S 



UstaleniaUstalenia komisjikomisji
PonadPonad dwuletnidwuletni procesproces szkoleniaszkolenia pilotapilota dodo uzyskaniauzyskania licencjilicencji PPL(A),PPL(A), podczaspodczas któregoktórego

t iłt ił d id i dł idł i k ik i l tól tówystąpiływystąpiły dwiedwie długiedługie przerwyprzerwy ww wykonywaniuwykonywaniu lotówlotów;;
WW krytycznymkrytycznym locielocie pilotpilot prawdopodobnieprawdopodobnie nienie schowałschował klapklap popo starciestarcie (wypuszczone(wypuszczone klapyklapy
potwierdzapotwierdza analizaanaliza techniczna)techniczna)pp ))
ŚladyŚlady zderzeniazderzenia zz ziemiąziemią orazoraz uszkodzeniauszkodzenia samolotusamolotu świadczą,świadczą, żeże pochyleniepochylenie samolotusamolotu ww
korkociągukorkociągu nienie byłobyło dużeduże coco wskazujewskazuje nana to,to, żeże prawdopodobnieprawdopodobnie byłbył toto korkociągkorkociąg płaskipłaski..
NieNie znalezionoznaleziono przyczynyprzyczyny technicznejtechnicznej któraktóra mogłabymogłaby spowodowaćspowodować samoczynnesamoczynneNieNie znalezionoznaleziono przyczynyprzyczyny technicznej,technicznej, któraktóra mogłabymogłaby spowodowaćspowodować samoczynnesamoczynne
zmniejszeniezmniejszenie mocymocy silnikasilnika ww powietrzupowietrzu;;

Przyczyna wypadku: Przyczyna wypadku: y y ypy y yp
błąd w technice pilotowania polegający na przeciągnięciu samolotu i wejściu w lewy błąd w technice pilotowania polegający na przeciągnięciu samolotu i wejściu w lewy 
korkociąg na małej wysokości, co doprowadziło do zderzenia z ziemią. korkociąg na małej wysokości, co doprowadziło do zderzenia z ziemią. 

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku lotniczego były:Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku lotniczego były:
1.1. Prawdopodobna utrata mocy silnika;Prawdopodobna utrata mocy silnika;
22 Nieprawidłowa podzielność uwagi w kabinie co doprowadziło do przeciągnięcia samolotu;Nieprawidłowa podzielność uwagi w kabinie co doprowadziło do przeciągnięcia samolotu;2.2. Nieprawidłowa podzielność uwagi w kabinie co doprowadziło do przeciągnięcia samolotu;Nieprawidłowa podzielność uwagi w kabinie co doprowadziło do przeciągnięcia samolotu;
3.3. Brak doświadczenia pilota na samolotach ultralekkich i niewielkie, ogólne doświadczenie Brak doświadczenia pilota na samolotach ultralekkich i niewielkie, ogólne doświadczenie 

lotnicze.lotnicze.



Wypadek 763/10 Zodiak, Radawiec 23.07.2010.



Opis zdarzenia:Opis zdarzenia:

PoPo zakończeniuzakończeniu pracprac obsługowychobsługowych wykonywanychwykonywanych nana samolociesamolocie ZodiakZodiak
jegojego właścicielwłaściciel zz uczniemuczniem pilotempilotem wystartowaliwystartowali dodo lotulotu dodo strefystrefy.. SamolotSamolot zz
powodupowodu znacznejznacznej dodatniejdodatniej temperaturytemperatury zewnętrznejzewnętrznej orazoraz pokryciapokrycia
współpracującychwspółpracujących elementówelementów sprzęgłasprzęgła odśrodkowegoodśrodkowego środkiemśrodkiem smarującymsmarującym
wznosiłwznosił sięsię zz mniejsząmniejszą prędkościąprędkością.. WW okolicyokolicy trzeciegotrzeciego zakrętuzakrętu popo uzyskaniuuzyskaniu
zgodyzgody odod kierującegokierującego lotamilotami nana lotlot dodo strefystrefy silniksilnik przestałprzestał pracowaćpracować.. PoPo
k ótkik ótki l il i śliśli k t kk t k i k śli k śl l tl tkrótkimkrótkim locielocie ślizgowym,ślizgowym, nana skutekskutek nieokreślonegonieokreślonego manewru,manewru, samolotsamolot
znalazłznalazł sięsię ww stromymstromym nurkowaniu,nurkowaniu, zz któregoktórego załogazałoga nienie zdołałazdołała
wyprowadzićwyprowadzić SamolotSamolot zderzyłzderzył sięsię zz ziemiąziemią zapaliłzapalił aa załogazałoga poniosłaponiosła śmierćśmierćwyprowadzićwyprowadzić.. SamolotSamolot zderzyłzderzył sięsię zz ziemią,ziemią, zapaliłzapalił aa załogazałoga poniosłaponiosła śmierćśmierć
nana miejscumiejscu..



Podczas badania wraku
samolotu Zespół badawczy
stwierdził przerwanie ciągłościstwierdził przerwanie ciągłości
napędu steru wysokości.





Szybowiec SZD-9bis Bocian, SP-2802
9 październik 2010 r., Bezmiechowa9 październik 2010 r., Bezmiechowapp










