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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
 

 

Dot. zdarzenia nr: 849/08 

 

UCHWAŁA 
 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Przewodniczący PKBWL  
  

 

dr pil. Edmund KLICH  
 

Członkowie Komisji: dr inż. Dariusz FRĄTCZAK  

mgr inż. pil. Bogdan FYDRYCH 

mgr inż. Jacek JAWORSKI 

mgr inż. pil. dośw. Jerzy KĘDZIERSKI  

dr inż. pil. dośw. Maciej LASEK 

inż. Tomasz MAKOWSKI 

mgr inż. instr. pil. Ryszard RUTKOWSKI 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2010 r., przedstawionych przez Zespół 

badawczy PKBWL wyników badania zdarzenia lotniczego, szybowca SZD-50-1 Junior, o znakach 

rozpoznawczych SP-3466,  który wydarzył się w dniu 11 listopada 2008 r.  w miejscowości 

Górzyniec k. Szklarskiej Poręby. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych  

działając   na podstawie ustawy z dnia 3 lipca   2006 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.,         

Nr 100, poz.696 z zm.) podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, że: 

Przyczyną wypadku lotniczego była: 

Niewłaściwa eksploatacja aparatury tlenowej w czasie lotu wysokościowego, polegająca na: 

1. Prawdopodobne wykonywanie  długotrwałego lotu  na wysokości powyżej  4000 m npm, 

przy zamkniętym zaworze regulacyjnym. 

2. Brak obserwacji przepływomierza w czasie lotu, w wyniku czego pilot nie korygował 

otwarcia zaworu regulacyjnego co 500 m naboru wysokości. 

3. Szybkie otwarcie zaworu awaryjnego, przy zamkniętym zaworze regulacyjnym, co 

doprowadziło do uszkodzenia przepływomierza, rozszczelnienia instalacji tlenowej, 

niedotlenienia organizmu pilota, wynikiem czego była utrata świadomości i kontroli nad 

lotem.  
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Zalecenia profilaktyczne:  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych proponuje następujące zalecenia 

profilaktyczne:  

1. Sprawdzić prawidłowość prowadzenia dokumentacji i obsługi technicznej aparatur 

tlenowych typu TA-03-A będących w eksploatacji. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości Komisja zaleca wstrzymanie eksploatacji w/w aparatury do czasu 

usunięcia nieprawidłowości.  

2. Rozważyć wprowadzenie okresowej kontroli poprawności działania  aparatury tlenowej TA-

03-A przez upoważniony podmiot, niezależnie od obowiązującego resursu technicznego.  

 

 

    

Podpisy Komisji 
 

Przewodniczący posiedzenia, 

Przewodniczący PKBWL  
Edmund KLICH 

 

 
Członkowie Komisji: 

 

 

  

Dariusz FRĄTCZAK 
 

Podpis nieczytelny 

Bogdan FYDRYCH  
Podpis nieczytelny 

Jacek JAWORSKI  
Podpis nieczytelny 

Jerzy KĘDZIERSKI 
Podpis nieczytelny 

Maciej LASEK  
Podpis nieczytelny 

Tomasz MAKOWSKI  
Podpis nieczytelny 

Ryszard  RUTKOWSKI 
Podpis nieczytelny 

 
 

 


