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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 654/08 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

 

  Przewodniczący posiedzenia  mgr inż. Andrzej PUSSAK 

 Członek Komisji mgr inż. Michał CICHOŃ 

 Członek Komisji mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI 

 Członek Komisji inż. Tomasz MAKOWSKI 

 Członek Komisji mgr inż. Waldemar TARGALSKI 

 Członek Komisji dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI 

 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2010 roku, przedstawionych przez zespół 

badawczy wyników prowadzonego badania wypadku lotniczego samolotu PA 34-220T Piper 

Seneca, znak rozpoznawczy SP-KTH, który wydarzył się w dniu 6 września 2008 roku, na 

lądowisku Watorowo, działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. 

U. 2006, Nr 100, poz. 696 ze zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała 

badanie za zakończone i ustaliła, co następuje: 

Przyczynami wypadku lotniczego było: 

1. Podjęcie przeszkolenia pilota na samolot wielosilnikowy w utrudnionych warunkach 

meteorologicznych i nie zastosowanie procedury ułatwiającej wykonanie lądownia 

przy bocznym wietrze 

2. Nieopanowanie samolotu przez przeszkalanego pilota w warunkach po odbiciu od 

ziemi podczas lądowania z bocznym wiatrem co doprowadziło do zaczepienia śmigłem 

a następnie końcówką skrzydła o ziemię  

3. Brak właściwej reakcji instruktora na błąd popełniony przez przeszkalanego pilota 

 

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku było: 

1. zbytnie zaufanie instruktora w umiejętności przeszkalanego pilota. 

2. wykonywanie pierwszych lotów mających na celu  przeszkolenia pilota na samolot 

wielosilnikowy na nierównym trawiastym pasie lądowiska. 
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Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zakończeniu badania  

 nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych. 

 

Komentarz Komisji: 

Komisja zwraca uwagę na konieczność doboru odpowiednich warunków atmosferycznych  

i lotniskowych do konkretnego zadania w szkoleniu lotniczym aby zapewnione były 

odpowiednie zapasy bezpieczeństwa. 

 
 

Podpisy komisji 

  
Przewodniczący posiedzenia: 

Andrzej Pussak 

Podpis 
nieczytelny 

  
Członek Komisji 

Michał Cichoń 
Podpis 
nieczytelny 

  
Członek Komisji 

Jerzy Kędzierski 

Podpis 
nieczytelny 

  
Członek Komisji: 

Tomasz Makowski 

Podpis 
nieczytelny 

  
Członek Komisji: 

Waldemar Targalski 

Podpis 
nieczytelny 

  
Członek Komisji: 

Stanisław Żurkowski 

Podpis 
nieczytelny 

 


