
Wzór nr 6 

RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM 

(Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od  
dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax -  (22)520 73 54) 

W – OKREŚLENIE ZDARZENIA 
 

INFORMACJA O ZDARZENIU 

Nr akt sprawy 

 

          4 4 0 / 1 3 
 

 
MIEJSCE ZDARZENIA 

Państwo / rejon zdarzenia  

Polska 

Miejscowość, X – w pobliżu / współrzędne geograficzne (w stopniach i minutach) 
 

Redzeń Drugi, gmina Burzenin pow. Sieradz  /   N 51°29’54.21”;   E 018°45’37.61” 

                                                               [miejsce upadku części kadłuba zawierającej kabinę] 

 
CZAS ZDARZENIA 

Data zdarzenia 
 

2 0 1 3   0 4   1 3 
Rok                        Miesiąc              Dzień  

Czas lokalny zdarzenia 

 

1 1   4 5 
              Godz.                 Min. 

 
STATEK POWIETRZNY 

Producent SP 

Avia Group, ul.Powstańców Śląskich 183, 53-138 Wrocław, Polska 

Typ SP 

Samolot ultralekki Dedal-KB  

Znaki rejestracyjne SP 
 

S P - S W K B        
 

Państwo rejestracji SP 
 

Polska 
 

Nazwa użytkownika SP 
 

Prywatny 

 

II – PRZEBIEG LOTU 
 
LOTNICTWO KOMUNIKACYJNE 

Rodzaj lotu 
 

1.   pasażerski                             2.   cargo                                 3.   pasaż./cargo 

4.   przebazowanie                          5.   szkolny / kontrolny            6.   inny 

7.   nieznany 

 
 

S   lot regularny                               N   lot nieregularny                  Z   nieznany 

 

D   lot krajowy                                   I   lot międzynarodowy           Z   nieznany 
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LOTNICTWO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

Rodzaj lotu 

 

Szkolny lub treningowy 

10.  z instruktorem                      11.  samodzielny                   12.  kontrolny 

1Y.  inny 

 

Niehandlowy 

20.  w celach własnych               21.  służbowy                        22.  rządowy 

23.  specjalny                              24.  nad otwartym morzem   2Y.  inny 

2Z.  nieznany 

 

Handlowy 

30.  lot agro                                 31.  lot gaśniczy                    32.  lot obserwacyjny 

33.  lot reklamowy                       34.  z ładunkiem podwiesz. I 35.  lot sanitarny 

36.  transport drewna                  37.  nad otwartym morzem    3Y  inny 

 

Loty różne 

40.  lot badawczy                        41.  nielegalny                       42.  przebazowanie 

43.  lot poszukiwawczy               44.  pokazowy / sportowy      45.  akwizyc./ pokaz. 

4Y.  inny                                      4Z.  nieznany 

Rodzaj użytkownika 

 

1.   aeroklub / szkoła lotn.            2.  spółka                               3.  przeds. państw. 

4.   użytk. prywatny                      5.  sprzedaż / wynajem         Y.  inny 

Z.   nieznany             

 

TRASA LOTU 

Ostatni punkt odlotu 
 

C H O J N E  K / S I E R 

A 

D 

A D Z A         

                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

Czy:       S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Planowany punkt docelowy 
 

C H O J N E  K / S I E R A D Z A   
                                  Nazwa miejscowości w pisowni lokalnej – litery łacińskie 

      Czy:        S   taki sam jak nazwa miejscowości, w której zaistniało zdarzenie 

Długotrwałość lotu /godz. min./ 

0 

-                     

0  3 5 

DO DNIA RAPORTU WSTĘPNEGO NIE USTALONO   zdarzenie zaistniało na ziemi               

 

III – OBRAŻENIA CIAŁA 

 
Załoga                      Śmiertelne            Poważne               Nieznaczne            Nie było                Nieznane 

 

0 1                         
 

Pasażerowie 

                       
 

Osoby postronne 

             
Uwaga: Dane wiadome w dniu pisania raportu  
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IV – USZKODZENIA 

 
Uszkodzenia statku powietrznego 

   zniszczony       S   poważnie uszkodzony       M   nieznacznie uszkodzony     N   nie było       Z   nie ustalono 

 

V – INFORMACJA METEOROLOGICZNA 
 

Ogólna sytuacja meteorologiczna 

1  VMC                                                2  IMC                                           Z  nie ustalono 

Warunki oświetlenia 

1  świt                                                 2  oświetlenie dzienne                   3  zmierzch 

4  noc księżycowa                              5  noc ciemna                                Z  nie ustalono 

 
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYDARZEŃ 

KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ: 
 

 Godz. 09:10 UTC (11:10 LMT) - start samolotu ultralekkiego 
Dedal-KB zn.rozp. SP-SWKB z prywatnego lądowiska 
Chojne w celu dokonania lotu próbnego kontrolnego wg 
zatwierdzonego przez ULC „Programu Prób na Ziemi i w 
Locie samolotu DEDAL-KB” w rejonie miejscowości 
Barczew. 

 Wznoszenie do wysokości przewidzianej do wykonywania 
prób - lot VFR wg FPL, prowadzenie łączności z miejscem 
startu i przejście na łączność z Warszawa Info.  

 Godz. 09:25 UTC (11:25 LMT) - nawiązanie przez pilota 
samolotu SP-SWKB łączności z FIS WA z informacją o 
zamiarze wykonania próbnego naboru wysokości do FL 090. 
Informator FIS przydzielił mu indywidualny kod transpondera 
7457. 

 Godz.09:34:23 (11:34:23 LMT) – wykrycie sygnałów 
transpondera samolotu przez radar Src WRM (Wrocław). 

 Godz.09:35:07 (11:35:07 LMT) - wykrycie sygnałów 
transpondera samolotu przez radar Src KTM (Katowice). 

 Godz.09:39:20 (11:39:20 LMT) - wykrycie sygnałów 
transpondera samolotu przez radar FIS Warszawa. 

 Osiągnięcie poziomu FL 087-088, rozpoczęcie prób 
kontrolnych, rozpędzanie samolotu na lekkim zniżaniu z 
kursem ok.207

o
. Po ok.35 sekundach lotu z kursem 207

o
 

gwałtowna zmiana kierunku lotu o 30
o
 w lewo. 

 Godz.09:43:24 (11:43:24 LMT) – początek podziału 
pojedynczego echa samolotu na radarze FIS Warszawa na 
kilka tuz obok siebie. 

 O godz. 09:45 (11:45 LMT), w ok. 35-tej minucie lotu 
rozpadnięcie się samolotu w powietrzu. 

 Godz.09:45:08 (11:45:08 LMT) – zanik sygnałów 
transpondera samolotu na radarze Src KTM (Katowice). 

 Godz.09:45:28 (11:45:28 LMT) – zanik sygnałów 
transpondera samolotu na radarze Src WRM (Wrocław). 

 Godz.09:45:35 (11:45:35 LMT) – zanik sygnałów 
transpondera samolotu na radarze FIS Warszawa. 

 Upadek szczątków samolotu i ciała pilota na pola uprawne w 
okolicy miejscowości Redzeń Drugi (gmina Burzenin 
pow.Sieradz). 

 Ok. godz. 09:55 UTC (11:55 LMT) powiadomienie policji i 
służb ratowniczych (na tel.112). 

 Ok.godz. 10:05 UTC (12:05 LMT) – zlokalizowanie miejsca 
upadku ciała pilota i szczątków samolotu przez świadków 
zdarzenia, stwierdzenie śmierci pilota. 

 

ETAP LOTU: 
 
Start. 
 
 
 
 
 

Wznoszenie. 
 
 

Łączność z FIS WA – zgłoszenie lotu, kontynuacja 
wznoszenia. 
 
 
 

Początek kontaktu radarowego z FIS Wrocław. 
 

Początek kontaktu radarowego z FIS Katowice. 
 

Początek kontaktu radarowego z FIS Warszawa. 
 

Próby kontrolne w locie wg zatw. przez ULC „Programu Prób 
na Ziemi i w Locie samolotu DEDAL-KB”. 
 
 

Początek rozpadu samolotu w locie. 
 

Rozpadnięcie się samolotu w locie. 
 

Koniec kontaktu radarowego z FIS Katowice. 
 

Koniec kontaktu radarowego z FIS Wrocław. 
 

Koniec kontaktu radarowego z FIS Warszawa. 
 

Upadek szczątków samolotu i ciała pilota na ziemię. 
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CZĘŚĆ OPISOWA:  

Opis nie powinien zawierać więcej niż 200 słów i przedstawiać informacje w następującej kolejności: 

1)   Krótki opis zdarzenia, z uwzględnieniem sytuacji nagłych i znaczących informacji; 

2)   Dodatkowe uwagi, z uwzględnieniem szczegółowiej informacji dot. przedmiotów, które zostały zamieszczone pod 
nagłówkiem „inne”. 

3)   Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa lub podjęte działania naprawcze lub takie, które są brane pod uwagę. 

Uwaga: Zalecane jest wypełnianie literami drukowanymi lub na komputerze 

  
Dnia 13 kwietnia 2013 r. o godz. 09:10 (wszystkie czasy wg UTC) pilot zawodowy doświadczalny na nowo 
zbudowanym i dopuszczonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do lotów próbnych samolocie ultralekkim 
Dedal-KB zn. rozp. SP-SWKB wystartował do lotu próbnego kontrolnego z prywatnego lądowiska Chojne 
k/Sieradza w celu wykonania prób w locie wg zatwierdzonego przez ULC „Programu Prób na Ziemi i w Locie 
samolotu DEDAL-KB”. Po starcie pilot nawiązał łączność radiową z właścicielem lądowiska znajdującym się na 
miejscu startu, a następnie o godz. 09:25 zgłosił się do FIS WA (na częstotliwości 119,450 MHz) bez złożonego 
FPL informując o zamiarze wykonania próbnego naboru wysokości do FL 090. Informator FIS przydzielił mu 
indywidualny kod transpondera 7457 i była to ostatnia łączność nawiązana z tym samolotem. Po osiągnieciu w 
krążeniu FL087-088 pilot przystąpił do prób kontrolnych, rozpędzając samolot w lekkim zniżaniu. W trakcie ich 
wykonywania, o godz. 09:45, w ok. 35-tej minucie lotu nastąpiło rozpadnięcie się samolotu w powietrzu. 
Szczątki samolotu i ciało pilota spadły na pola uprawne w okolicy miejscowości Redzeń Drugi (gmina Burzenin 
pow. Sieradz). Samolot nie był wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. Pilot nie zdołał opuścić 
kabiny na bezpiecznej wysokości, choć rozpiął pasy bezpieczeństwa. Zostało to najprawdopodobniej 
uniemożliwione przez czasową utratę świadomości u pilota oraz przyspieszenia wynikające z niestabilnych 
ruchów kadłuba podczas opadania po rozpadzie samolotu w powietrzu, zaś dalsze ruchy kadłuba podczas jego 
opadania spowodowały wyrzucenie pilota z kabiny na niewielkiej wysokości, uniemożliwiającej użycie 
spadochronu ratowniczego. Zostało stwierdzone, że spadochron ratowniczy pilota był technicznie sprawny i nie 
znaleziono żadnych usterek uniemożliwiających jego otwarcie. O godz. 10:20 UTC FIS WA został 
poinformowany telefonicznie przez „Ratownictwo” o katastrofie samolotu w okolicach Sieradza. Informator FIS 
Warszawa ponowił bezskutecznie próby nawiązania łączności z samolotem SP-SWKB o godz. 09:56. Przybyli 
na miejsce upadku samolotu świadkowie zdarzenia ok. godz. 09:55 powiadomili policję oraz służby ratownicze 
(tel.112), a ok. godz. 10:05 stwierdzili zgon pilota. Spadające szczątki samolotu zostały zniesione przez wiatr i 
rozsiane skośnie w stosunku do kierunku końcowego odcinka jego lotu na przestrzeni ok. 1800 m, na terenie 
częściowo zalesionym na północ od drogi przechodzącej przez miejscowość Redzeń Drugi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Doraźnych zaleceń profilaktycznych nie wydano.  
 
 

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE 

Nie proponuje się. 

 

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM 

 

podpis na oryginale 

 

 

Warszawa, 13.05.2013 r. 

 
 


