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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 1965/13 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 28 grudnia 2013 r. 

Miejsce zdarzenia: Lotnisko EPNC 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Samolot Aero AT-3 

Dowódca SP: Pilot samolotowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

- - - 2 

Nadzorujący badanie: Robert Ochwat 

Podmiot badający: Użytkownik 

Skład zespołu badawczego: Nie wyznaczano 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania:    15 lipca 2015 r. 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Załoga samolotu Aero AT-3 wykonywała lot treningowy z lotniska EPBC na lotnisko EPNC, gdzie 

planowała wykonać dwa niskie przeloty nad drogą startową (RWY) 10 na wysokości 150 metrów 

nad ziemią oraz powrót na lotnisko startu EPBC. Po wykonaniu pierwszego niskiego przelotu 

załoga samolotu Aerto AT-3 usłyszała na częstotliwości radiowej 122.200 MHz załogę drugiego 

statku powietrznego, która zgłosiła zamiar dolotu do lotniska z kierunku wschodniego.  Załoga 

samolotu Aerto AT-3 dla poinformowania drugiego użytkownika, powtórzyła na częstotliwości 

radiowej informację, że znajduje się w pozycji z wiatrem do drogi startowej 10 oraz że zamierza 

wykonać niski przelot.   



 

Strona 2 z 2 

 

W chwili gdy samolot Aero AT-3 znajdował się w czwartym zakręcie, załoga drugiego samolotu 

zgłosiła długą prostą do drogi startowej 10. Z uwagi na niespodziewaną pozycję drugiego statku 

powietrznego oraz utrudnioną obserwację po słońce oraz zamglenie, załoga samolotu Aero AT-3 

przerwała zniżanie oraz zwiększyła prędkość. W momencie gdy załoga samolotu Aero AT-3 

znajdowała się nad progiem drogi startowej 10, zauważyła drugi samolot na przeciwnym kierunku, 

na prostej do RWY 28, który przypominał Cessnę 172. Załoga samolotu Aero AT-3 wykonała skręt 

w kierunku północnym i w tym samym czasie załoga drugiego samolotu wykonała skręt w kierunku 

południowym oraz zgłosiła przerwane podejście. Według oceny załogi samolotu Aero AT-3 

minimalna odległość między samolotami nie była niższa niż 1000 metrów.   

Przyczyna zdarzenia lotniczego: 

Błąd nawigacyjny załogi drugiego samolotu (prawdopodobnie Cessna 172) podczas włączania się 

w krąg nadlotniskowy lotniska EPNC. 

 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Po zakończeniu badania PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Robert Ochwat            podpis na oryginale 

 


