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  MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

 

 

Dot. zdarzenia nr: 603/09 

 

 

 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie: 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Zastępca Przewodniczącego Komisji:  
 

Członkowie Komisji: 

 

mgr inż. pil. dośw. Andrzej PUSSAK 
 

dr inż. pil. Michał CICHOŃ 
mgr inż. pil. nawig. Bogdan FYDRYCH 

mgr Tomasz KUCHCIŃSKI 

inż. Tomasz MAKOWSKI 
mgr inż. pil. Ryszard RUTKOWSKI 

 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 roku, przedstawionych przez zespół 

badawczy wyników prowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-9bis 1E 

„BOCIAN” o znakach rozpoznawczych, SP-2806, który wydarzył się w dniu 01 sierpnia 2009 r.  

w miejscowości Radawiec-Lotnisko [EPLR], gmina Konopnica, 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 pilotażu, polegający na opóźnionej reakcji ucznia-pilota na przerwanie ciągu 

przez wyciągarkę, skutkujący utratą prędkości i koniecznością jej odzyskania  

w nurkowaniu, co doprowadziło do „dogonienia” liny wyciągarki od dołu; 

2. Zastosowanie zbyt dużego spadochroniku liny wyciągarkowej, co spowodowało jej 

znacznie wolniejsze opadanie, niż w przypadku stosowania spadochroników 

powszechnie używanych do tego celu. 

 

           Okolicznością sprzyjającą był: 

Brak jednoznacznych zaleceń, co do parametrów technicznych spadochroniku 
zapewniającego optymalne opadanie liny wyciagarkowej. 
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Zalecenia profilaktyczne:  

           Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze 

zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie 

zalecenia profilaktycznego: 

Zalecenie numer 2011- 002, 

Dla Aeroklubu Polskiego i Aeroklubów Regionalnych: Ze względu na fakt, że Aeroklub Polski 

jest podmiotem dominującym w szkoleniu szybowcowym z wykorzystaniem wyciągarek, 

Komisja zaleca Aeroklubowi Polskiemu pilne wprowadzenie zaleceń określających parametry 

techniczne spadochroników zapewniających optymalne opadanie liny wyciagarkowej. 

Powiadomić o podjętych działaniach PKBWL w terminie do 90 dni. 

 

Podpisy komisji 

Andrzej PUSSAK Podpis nieczytelny   

 

Michał CICHOŃ Podpis nieczytelny 
 
 

 

Bogdan FYDRYCH Podpis nieczytelny   

Tomasz KUCHCIŃSKI Podpis nieczytelny   

Tomasz MAKOWSKI Podpis nieczytelny   

Ryszard RUTKOWSKI Podpis nieczytelny   

 


