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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Dot. zdarzenia nr: 724/12 

UCHWAŁA 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie: 

Przewodniczący posiedzenia: dr inż. Maciej Lasek 

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek 

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec 
Członek Komisji: mgr inż. Waldemar Targalski 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

 
Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 
z udziałem szybowca SZD-50-3 „Puchacz” o znakach rozpoznawczych SP-3367, które wydarzyło 
się w dniu 3 lipca 2012 r., na lotnisku EPBC (Warszawa Babice), działając w oparciu o art. 5 
ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania 
wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 
94/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych uznała przekazane informacje za wystarczające do określenia przyczyny zdarzenia 
i podjęła decyzję o zakończeniu badania. 
Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

W trakcie startu do lotu egzaminacyjnego na licencję pilota szybowcowego, po przedłużonym 
rozbiegu (start za wyciągarką w warunkach słabego tylnego wiatru), uczeń-pilot oderwał 
szybowiec od ziemi, ale prędkość lotu była za mała aby przejść na wznoszenie. Po osiągnięciu 
wysokości około 3-4 m rozwinął się spadochronik (przy linie wyciągarkowej), a szybowiec 
lewym skrzydłem wyprzedził go zabierając za sobą linę wyciągarkową. Instruktor-egzaminator 
natychmiast wyczepił linę i przejął sterowanie. Lina owijała skrzydło na wysokości hamulców 
aerodynamicznych. Pomimo kilku prób instruktorowi nie udało się zsunąć liny ze skrzydła. 
Szybowiec lądował na wprost, w końcowej fazie dobiegu lekko tracąc kierunek. W skutek 
przewijania się liny po powierzchni skrzydła doszło do nieznacznego uszkodzenia powierzchni 
lewego skrzydła (wypiłowana krawędź natarcia w dwóch miejscach, porysowana powierzchnia 
kesonu na długości ok. 1,5 m oraz dwa nacięcia nakładki dociskowej hamulca 
aerodynamicznego). Po zdarzeniu zmieniono kierunek startu na przeciwny.  

Przyczyna poważnego incydentu lotniczego: 

Zbyt późne wyczepienie liny wyciągarkowej po jej zluźnieniu. 

Okolicznościami sprzyjającymi zdarzeniu były: 
 start z tylnym wiatrem, 
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 niewystarczająca siła ciągu wyciągarki w początkowej fazie startu, co uniemożliwiło 
przejście szybowca na strome wznoszenie. 

Komisja nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Podpisy Komisji 
Przewodniczący posiedzenia: dr inż. Maciej Lasek podpis na oryginale 

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska podpis na oryginale 

Członek Komisji: mgr inż. Edward Łojek podpis na oryginale 

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec podpis na oryginale 

Członek Komisji: mgr inż. Waldemar Targalski podpis na oryginale 

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski podpis na oryginale 

 


