PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

2085/16

Numer ewidencyjny zdarzenia:

INCYDENT

Rodzaj zdarzenia:

12 sierpnia 2016 r.

Data zdarzenia:

CTR EPLB

Miejsce zdarzenia:

Samolot PZL-110

Rodzaj, typ statku powietrznego:
Dowódca SP:
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:

Nadzorujący badanie:
Podmiot badający:

Pilot samolotowy zawodowy-instruktor
Śmiertelne

Poważne

Lekkie

Bez
obrażeń

-

-

-

2

Ryszard Rutkowski
Aeroklub regionalny

Skład zespołu badawczego:

Nie wyznaczano

Forma dokumentu zawierającego wyniki:

Raport końcowy

Zalecenia:

Nie wydano

Adresat zaleceń:

Nie dotyczy

Data zakończenia badania:

5 października 2016 r.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Załoga, uczeń-pilot szkolony do licencji PPL(A) z instruktorem, wykonywała lot
nawigacyjny po trasie EPRJ-RPZA-EPCD-EPLB-EPST-EPRJ. Dolatując do CTR EPLB na
wysokości 500 m ALT, uczeń-pilot nawiązał kontakt radiowy z TWR EPLB i złożył meldunek
pozycyjny. O godzinie 12.04 LMT uzyskał zgodę na wlot w przestrzeń kontrolowaną lotniska przez
punkty E i następnie S. Instruktor stwierdził, że podana przez ucznia pozycja jest nieprawidłowa
i samowolnie zmienił częstotliwość radiową, przechodząc na łączność z FIS Warszawa, w celu
potwierdzenia domniemanej pozycji. Samolot SP-ARO jest wyposażony w jeden zestaw
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radiokomunikacyjny, więc w okresie ustalania pozycji był pozbawiony łączności z TWR EPLB.
W międzyczasie kontroler TWR EPLB stwierdził utratę łaczności z SP-ARO i podjął działania,
aby określić jego pozycję przy pomocy innych statków powietrznych operujących w pobliżu.
Powiadomiono także o zaistniałej sytuacji SUP DYZ EPLB. O godzinie 12.16 załoga SP-ARO
powróciła na łączność z TWR EPLB, zgłosiła widzialność lotniska i otrzymała zgodę na wykonanie
„low pass”, po czym odlecieli na kolejny odcinek trasy.
Przyczyny zdarzenia lotniczego: brak ciągłej łączności załogi samolotu SP-ARO
z kontrolerem TWR, po uzyskaniu zgody na wlot do CTR EPLB, spowodowany przez instruktora,
który samowolnie przeszedł na kilkanaście minut, na łączność z FIS Warszawa.
Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu incydentu był błąd nawigacyjny ucznia-pilota
i niedokładne monitorowanie przebiegu lotu przez instruktora.
Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający: przeprowadzono odprawę
z uczestnikami szkoleń i pilotami odbywającymi loty w Aeroklubie regionalnym ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów łączności radiowej. Z instruktorem, uczestnikiem incydentu
przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: nie sformułowano.

Koniec

Nadzorujący badanie:

Imię i nazwisko

Podpis

Ryszard Rutkowski

podpis na oryginale
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