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  MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

 

Dot. zdarzenia nr: 555/09 

UCHWAŁA 
 

 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

 

Przewodniczący posiedzenia, 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: 
 

Członkowie Komisji: 

 

mgr inż. pil. dośw. Andrzej PUSSAK 

dr inż. pil. dośw. Maciej LASEK 
 

mgr inż. Jacek JAWORSKI 
mgr inż. pil. dośw. Jerzy KĘDZIERSKI 

inż. Tomasz MAKOWSKI 

mgr inż. pil. Waldemar TARGALSKI 
dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI 

 
 

     Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 roku, przedstawionych przez 

Zakładową Komisję Badania Zdarzeń Lotniczych SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

wyników prowadzonego badania zdarzenia lotniczego śmigłowca Mi-2 Plus o znakach 

rozpoznawczych SP-ZXA, które wydarzyło się w dniu 22 lipca 2009 r., w miejscowości 

Cyganówka k. Lublina, 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 

przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż: 

Przyczyną incydentu był: 

   Wybór lądowiska nieodpowiadającego minimalnym wymiarom lądowiska HEMS 

35x35m.  

A także akceptuje zastosowane środki profilaktyczne: 

1. Omówienie z całym personelem HEMS powyższego przypadku ze szczególnym 

uwzględnieniem uwagi na element pełnej współpracy w załodze z jednoczesnym 

uwzględnieniem wyboru miejsc do lądowań przy operacjach HEMS. Należy również 

uwzględnić stopień podejmowania ryzyka, biorąc przy tym pod uwagę stan pacjenta 

oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez odpowiednie służby (w przypadku 

obecności w miejscu zdarzenia karetki oraz dowiezienia pacjenta do śmigłowca załoga 

HEMS może podjąć decyzję o lądowaniu w miejscu bardziej dogodnym i nieznacznie 

oddalonym, ale spełniającym kryteria dotyczące bezpieczeństwa). 

2. Przeegzaminować załogę uczestniczącą w tym zdarzeniu w zakresie standaryzacji lotu 

HEMS na śmigłowcu Mi-2 i procedur zawartych w FOM 14-05-00. 
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3. Na kolejnych szkoleniach okresowych wprowadzić dodatkowe szkolenia z tych 

zagadnień.  

 

 

 

 

Podpisy Komisji 

Andrzej PUSSAK 
 

 
Podpis nieczytelny  

 

Maciej LASEK  Podpis nieczytelny  

Jacek JAWORSKI  Podpis nieczytelny  

Jerzy KĘDZIERSKI  Podpis nieczytelny  

Tomasz MAKOWSKI  Podpis nieczytelny  

Waldemar TARGALSKI  Podpis nieczytelny  

Stanisław ŻURKOWSKI  Podpis nieczytelny  


