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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

 

Dot. zdarzenia nr: 1061/09 
 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

  Przewodniczący posiedzenia, 

zastępca przewodniczącego Komisji: 

 

mgr inż. pil. dośw. Andrzej Pussak 

 

                                    Członkowie Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak 

 mgr inż. Jacek Jaworski 

inż. pil. dośw. Jerzy Kędzierski 

 mgr Tomasz Kuchciński 

dr. inż. Maciej Lasek  

                                                                        dr n. med. Jacek Rożyński 

 mgr inż. inst. pil. Ryszard Rutkowski 

dr inż. Stanisław Żurkowski 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 

samolotu ultralekkiego WT-9 Dynamic, o znakach rozpoznawczych SP-SPEC, które wydarzyło się 

w dniu 15 grudnia 2009 r., w miejscowości Jejkowice k. Rybnika, działając na podstawie ustawy 

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

Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i ustaliła że: 

Przyczynami wypadku lotniczego były: 

1. Spadek ciśnienia w układzie smarowania silnika spowodowany prawdopodobnie 

zapowietrzeniem instalacji olejowej z nieznanych powodów i zatarcie tłoków                

w cylindrach nr 1 i nr 2 oraz zniszczenie łożyska stopy korbowodu nr 1, w wyniku 

czego stopa korbowodu nr 1 została rozerwana, a silnik przerwał pracę. 

2. Błąd w technice pilotowania polegający na podejściu do lądowania awaryjnego            

w terenie przygodnym na zbyt dużej wysokości i klapach w położeniu startowym,       

co doprowadziło do przelotu wybranego pola i przyziemieniu w miejscu nie nadającym 

się do tego celu.  
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Zalecenia profilaktyczne: 

Do instrukcji użytkowania w locie samolotu WT-9 Dynamic o znakach rozpoznawczych  

SP-SPEC  wprowadzić przestrogę, że samolot jest wyposażony w silnik niecertyfikowany dla celów 

lotniczych, który może przerwać pracę w dowolnym momencie.  

 

Podpisy Komisji 
 

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Pussak  Podpis nieczytelny 

Członkowie Komisji: Dariusz Frątczak   Podpis nieczytelny 

   Jacek Jaworski   Podpis nieczytelny 

   Jerzy Kędzierski   Podpis nieczytelny 

   Tomasz Kuchciński   Podpis nieczytelny 

   Maciej Lasek   Podpis nieczytelny 

   Jacek Rożyński   Podpis nieczytelny 

   Ryszard Rutkowski   Podpis nieczytelny 

   Stanisław Żurkowski  Podpis nieczytelny 

 

 

     


