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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 1048/11 
 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Z-ca przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak 

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń 
Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak 

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski 

Członek Komisji: mgr inż. pil. Jerzy Kędzierski 
Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 
 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2011 r, przedstawionych przez Ośrodek 

Szkolenia Lotniczego FTO Targor Flight Club, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia 

lotniczego samolotu Cessna 152, znaki rozpoznawcze SP-KAL, które wydarzyło się w dniu 18 

sierpnia 2011 r., na lotnisku EPMO, 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 polegającego na wylądowaniu samolotem poza ogrodzeniem terenu 

lotniska był błąd pilota, wynikający z niewłaściwej oceny usytuowania miejsca 

przyziemienia. Lądowanie odbyło się bez następstw. 

Okolicznością sprzyjającą było małe ogólne doświadczenie lotnicze pilota, szczególnie  

w wykonywaniu przelotów na inne, nieznane lotniska.  

A także akceptuje zaproponowane środki profilaktyczne i propozycje zmian systemowych: 

− Przeprowadzenie z pilotem wykładu na temat lądowania na innych nieznanych lotniskach 

oraz wykonanie co najmniej dwóch przelotów z instruktorem na inne lotniska trawiaste – 

nieznane pilotowi, w tym na lotnisko w Modlinie; 

− W ramach nadzoru operacyjnego, dokładne sprawdzanie poziomu przygotowania pilotów 

do przelotów, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń  

w ruchu lotniczym i znajomości stanu faktycznego lotniska docelowego. 
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Podpisy Komisji 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Michał Cichoń Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Dariusz Frątczak Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Jaworski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński Podpis nieczytelny 

Członek Komisji: Jacek Rożyński Podpis nieczytelny 

 


