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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 306/09 
 
 

UCHWAŁA 
 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia: 

Z-ca przewodniczącego Komisji: 

 

dr inż. Maciej Lasek 

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń 

Członek Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak 

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r., przedstawionych przez zespół badawczy, 

wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-50-3 Puchacz o znakach 

rozpoznawczych SP-3154, które wydarzyło się w dniu 21 maja 2009 r., w Lisich Kątach – lotnisko EPGI, 

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 co następuje: 

Przyczynami wypadku lotniczego były: 

1. Błąd w technice pilotowania podczas planowania podejścia do lądowania, polegający na zbyt 

wczesnym pełnym otwarciu hamulców aerodynamicznych, co w efekcie doprowadziło do 

przyziemienia szybowca z niedolotem, bez wytrzymania, ze znaczną prędkością opadania.  

2. Opóźniona reakcja i nieprawidłowa podzielność uwagi podczas próby korygowania błędu 

poprzez przymknięcie hamulców aerodynamicznych, co w efekcie doprowadziło do utraty 

kierunku podczas lądowania i przyziemienia z lewym trawersem. 

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego była: 

Niewystarczająca umiejętność poprawiania błędów podczas lądowania, wynikająca z małego 

doświadczenia ucznia-pilota. 

Po zakończonym badaniu PKBWL nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych. 

Ze względu jednak na coraz częściej powtarzające się przypadki szkolenia pilotów,  którzy są 

w bardziej zaawansowanym wieku, Komisja zwraca uwagę na przeanalizowanie możliwości 

modyfikacji procesu szkolenia pod tym kątem i szkolenia takich uczniów wg programów 

indywidualnych. 
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Podpisy Komisji 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek Podpis niecztelny 

Członek Komisji: Michał Cichoń Podpis niecztelny 

Członek Komisji: Dariusz Frątczak Podpis niecztelny 

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski Podpis niecztelny 

Członek Komisji: Tomasz Makowski Podpis niecztelny 

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski Podpis niecztelny 

 


