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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 437/09 
 

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: mgr inż. Bogdan Fydrych 

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski 
Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski 

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski 
Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2009 r., przedstawionych przez zespół badawczy 

wyników prowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Sky Ranger o znakach SP-SHOP, 

które wydarzyło się w dniu 28 czerwca 2009 r., na lądowisku Grądy (EPGY), działając na podstawie 

ustawy z dnia 3 lipca 2006 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: 

Przyczyną wypadku lotniczego była: 

Niedostateczna umiejętność poprawiania przez ucznia-pilota błędów lądowania, w szczególności: 

1) brak reakcji na utratę kierunku samolotu na dobiegu po odbiciu i ponownym przyziemieniu; 

2) brak reakcji na polecenia instruktora nadzorującego lot. 

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku lotniczego były: 

1) Podejście do lądowania na klapach 15°; 

2) Przyziemienie bez wytrzymania na trzy koła, co doprowadziło do odbicia i utraty kierunku; 

3) Nabyte i utrwalone nawyki, wynikające z dużego doświadczenia ucznia-pilota w lataniu na 
motolotniach, które stwarzały problemy w utrzymywaniu kierunku przy starcie i lądowaniu 

samolotem. 

Po zakończonym badaniu PKBWL zaproponowała następujące zalecenia profilaktyczne: 

1. Dalsze szkolenie ucznia-pilota poprzedzić wykonaniem lotów szkolnych z instruktorem w zakresie 

i liczbie umożliwiającej utrwalenie właściwych nawyków w szczególnych przypadkach podczas 

lądowania i startu samolotu; 

2. Zalecenie nr 2009-026: Ośrodek Szkolenia Lotniczego FTO Targor Flight Club - 

Rozważyć wprowadzenie modyfikacji programu szkolenia podstawowego na samolotach 

w zakresie szkolenia osób posiadających doświadczenie w lotach na motolotniach. 

Powiadomić PKBWL o podjętych działaniach dotyczących zalecenia profilaktycznego 

w terminie 90 dni od daty otrzymania uchwały. 
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Podpisy komisji 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Michał Cichoń Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Bogdan Fydrych Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Jaworski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Tomasz Makowski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Rożyński Podpis nieczytelny 

 


