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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 
 

Dot. zdarzenia nr: 249/08 

 

UCHWAŁA 
 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia, 
Przewodniczący PKBWL:    

 
dr Edmund KLICH  

  

Członkowie Komisji: mgr inż. Michał CICHOŃ 

mgr inż. Bogdan FYDRYCH 

mgr inż. Jacek JAWORSKI 

mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI  

dr inż. Maciej LASEK 

inż. Tomasz MAKOWSKI 

mgr inż. Andrzej PUSSAK 

mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI 

dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r., przedstawionych przez zespół 

badawczy, wyników badania wypadku lotniczego, samolotu ultralekkiego CTSW,  o znakach 

rozpoznawczych D-MAGU,  który wydarzył się w dniu 12 maja 2008 r. w Tarnowie ,  działając   

na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2006 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z 

zm.) uznała badanie za zakończone i ustaliła co następuje: 

Przyczynami wypadku lotniczego były: 

1. Niewłaściwa ocena przez pilota lokalnych warunków meteorologicznych. 

2. Spóźniona reakcja pilota na utratę kierunku w końcowej fazie lądowania,                 

a szczególnie na dobiegu.      

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku były niewielkie doświadczenie                   

i umiejętności pilota oraz długa przerwa w lotach.  
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Zalecenia profilaktyczne:  

 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zaleca aby zarządzający terenem 

wykorzystywanym w Tarnowie dla celów startów i lądowań zamontował  na obiekcie,                    

na odpowiednio wysokim maszcie, lotniskowy wskaźnik wiatru.  

 Komentarz: 

 Pole wzlotów w Tarnowie wykorzystywane dla celów startów i lądowań ma specyficzne  

położenie terenowe. Jest osłonięte ze wszystkich stron, co wymusza duży kąt toru lotu zarówno 

podczas startu jak i lądowania, a także powoduje wytłumienie poziomych ruchów powietrza             

w warstwie przyziemnej. Nie uwzględnienie tej specyfiki było już w przeszłości przyczyną 

wypadku na tym miejscu (PKBWL – Zdarzenie 224/07). Wg oceny pilotów korzystających z tego 

terenu, użytkowe pole wzlotów jest bardzo krótkie i wymaga wysokich umiejętności pilotażowych.  

   

 

 

 

 

 

 

Podpisy komisji 

Przewodniczący posiedzenia, 

Przewodniczącego PKBWL:  

Edmund KLICH  

Podpis nieczytelny  

 

 

 
 

 

Członkowie Komisji: 
 

Podpis nieczytelny  
 

 

Michał CICHOŃ 
Podpis nieczytelny   

Bogdan FYDRYCH 
Podpis nieczytelny   

Jacek JAWORSKI 
Podpis nieczytelny   

Jerzy KĘDZIERSKI 
Podpis nieczytelny   

Maciej LASEK 
Podpis nieczytelny  

 

 
  

Tomasz MAKOWSKI 

Andrzej Pussak 

Podpis nieczytelny 
 

 

 

 
 

 

Andrzej PUSSAK 
Podpis nieczytelny   

Ryszard RUTKOWSKI 
Podpis nieczytelny   

Stanisław ŻURKOWSKI 
Podpis nieczytelny   


