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Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

INCYDENT 2020/2968 

UCHWAŁA 

 z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Aero AT-3 

Znaki rozpoznawcze SP: SP-RWF 

Data zdarzenia: 19 września 2020 r. 

Miejsce zdarzenia: Lotnisko EPBC (Warszawa – Babice) 

 

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia 

przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego, działając na podstawie Art. 

135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 

Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków 

i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, 

że: 

1. Zdarzenie miało następujący przebieg: 

W dniu 19 września 2020 r. pilot planował wykonanie lotu po trasie EPBC-EPLL-

EPPT-EPBC. W dniu wylotu pilot odebrał samolot z hangaru nr 4 o godz. 12:40 UTC, 

przeprowadził jego sprawdzenie, a następnie po uruchomieniu silnika przekołował do 

punktu oczekiwania A DS 28L. Ze względu na duży ruch nadlotniskowy pilot otrzymał 

zgodę na zajęcie DS 28L oraz start po 10 minutach oczekiwania. Start nastąpił  o 

godzinie 13:45 UTC. Po starcie na wysokości 200÷250 ft AGL pilot zauważył spadek 

obrotów silnika do wartości 3500÷4000 obr/min (obroty startowe wynoszą 5400 

obr/min). Spadkowi obrotów towarzyszyły lekkie wibracje samolotu. Po upływie ok. 

dwóch sekund parametry pracy silnika powróciły do normy a drgania samolotu ustały. 

Pilot zgłosił sytuację na Babice Radio i kontynuował wznoszenie do wysokości ok. 

1200 ft (wg ciśnienia QNF), a następnie zawrócił i wykonał lądowanie z wiatrem na 

DS 10R bez następstw. Lądowanie nastąpiło o godzinie 13:48 UTC. 

2. Przyczyna zdarzenia: 

Przyczyna zdarzenia nie została ustalona. 

3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

Nie określono. 
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4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zrealizowane 

przez podmiot badający: 

Z zaistniałym zdarzeniem zapoznano personel ATO Runway Pilot School.  

5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące 

bezpieczeństwa: 

Nie sformułowano. 

 

 

 

Nadzorujący badanie     Przewodniczący Komisji 


