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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
 

 

Dot. zdarzenia nr: 917/08 
 

 

UCHWAŁA 
 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia 

Z-ca przewodniczącego PKBWL:  
 

 Z-ca przewodniczącego PKBWL  

 

dr inż. Maciej LASEK 
  

 mgr inż. Andrzej PUSSAK 

 

Członkowie Komisji: mgr inż. Michał CICHOŃ 

mgr Agata KACZYŃSKA 

mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI  

mgr Tomasz KUCHCIŃSKI 

inż. Tomasz MAKOWSKI 

dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI 

mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI 

dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 marca 2009 r., przedstawionych przez zespół 

badawczy, wyników badania zdarzenia lotniczego, samolotu P-92 Echo, o znakach 

rozpoznawczych SP-YAZ,  który wydarzył się w dniu 7 grudnia 2008 r. w miejscowości Niwki 

koło Dąbrowy Tarnowskiej,  działając   na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2006 r. Prawo 

lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.) uznała, że: 

1. Samolot w chwili zdarzenia był pilotowany przez osobę nie posiadającą 

uprawnień lotniczych. 

2. Samolot był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami,                     

a mianowicie: 

- samolot  nie posiadał ważnego pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii 

specjalnej. 

- samolot nie został przerejestrowany przez właściciela po nabyciu. 
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 Komisja po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia postanowiła odstąpić                     

od prowadzenia dalszych czynności badawczych na podstawie art. 135 ust. 6 punkt 1 i 3 ustawy        

z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), tj.: 

 „ W przypadku stwierdzenia, że: […] 

1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, […] 

3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, […] 

- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe 

organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy komisji 

Przewodniczący posiedzenia, 

Z-ca przewodniczącego 
PKBWL:  

Maciej LASEK  

Podpis nieczytelny  

 

 
 

 
 
Członkowie Komisji: 

 

Podpis nieczytelny  
 
 

Michał CICHOŃ 
Podpis nieczytelny   

Agata KACZYŃSKA 
Podpis nieczytelny   

Jerzy KĘDZIERSKI 
Podpis nieczytelny   

Tomasz KUCHCIŃSKI 
Podpis nieczytelny  

 

 

  
Tomasz MAKOWSKI 

Andrzej Pussak 

Podpis nieczytelny 
 

 

 

 
 

 

Andrzej PUSSAK 
Podpis nieczytelny   

Jacek ROŻYŃSKI 
Podpis nieczytelny   

Ryszard RUTKOWSKI 
Podpis nieczytelny   

Stanisław ŻURKOWSKI 
Podpis nieczytelny   


