KONFERENCJA LOTNO-TECHNICZNA
I BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO 2020
AEROKLUB POZNAŃSKI IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ
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Oświadczenie o zapoznaniu się z
materiałami prezentacji BL 2020
Wszystkie osoby, które zapoznają się z prezentacją mają
obowiązek podpisania „Oświadczenia” u Szefa Szkolenia
przed planowanym wykonywaniem lotów na lotniskach
EPPK i EPPG.
Właściciele statków powietrznych i piloci niezrzeszeni,
którzy bazują statki powietrzne na lotnisku EPPK i nie
mają podpisanego „Oświadczenia /porozumienia w
sprawie zasad prowadzenia operacji lotniczych z EPPK”
zobowiązani się do jego podpisania oraz zdania
egzaminu KWT z zasad wykonywania lotów przed
planowanym wykonywaniem operacji.
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Tematy:
1. Analiza bezpieczeństwa za rok 2019 – definicje,
przepisy, statystyki, niektóre zdarzenia;

2. Zasady wykonywania lotów na lotniskach:
Poznań /Kobylnica EPPK i Kąkolewo EPPG;
3. Zasady planowania lotów;
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Kadra:
Piotr Haberland
Krzysztof Maciejewski
Krzysztof Sałkowski
Paulina Matecka
Jan Przybył
Anna Chudyk
Joanna Jabłońska
Kinga Gilewska
Izabela Sękowska
Jarosław Bieliński
Piotr Halt
Wojciech Muszyński
Paweł Antkowiak
Mirosław Wrześniewski
Marek Leliński
Adam Kulka
Piotr Leliński

Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Kierownik Szkolenia HT
Kierownik ds. bezpieczeństwa(SM)
Szef instruktorów praktycznych CFI
Asystentka Dyrektora
Public Relations
Specjalista ds. finansowych
Specjalista ds. administracyjnych
Pracownik administracyjny
Specjalista ds. informatyki
Szef Techniczny ST
Zastępca Szefa Technicznego
Asystent ST
Mechanik samolotowy/balonowy
Mechanik samolotowy
Mechanik samolotowy

1. Analiza bezpieczeństwa za rok 2019
definicje, statystyki, zdarzenia
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Wypadkiem lotniczym - jest zdarzenie związane z
eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od
chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z
zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu
statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się
na nim oraz podczas którego jakakolwiek osoba doznała,
co najmniej poważnych uszkodzeń ciała lub statek
powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie
jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został
odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały
odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do
którego dostęp nie jest możliwy.
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Incydentem lotniczym - jest zdarzenie związane z
eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek
lotniczy, które ma lub mogłoby mieć niekorzystny wpływ
na bezpieczeństwo lotów zaistniałe od chwili, gdy
jakakolwiek osoba weszła na pokład z zamiarem
wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu SP przez
wszystkie osoby znajdujące się na nim.
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Zawiadomienie o wypadku /incydencie/ lotniczym
Zgodnie z art. 135a, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r.
poz. 978, 1221 i 1586) podmioty są zobowiązane zgłaszać
zdarzenia lotnicze do PKBWL, równocześnie (zgodnie z przepisami
UE) organizacje lotnicze są zobowiązane zgłaszać zdarzenia
lotnicze do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Telefon alarmowy PKBWL - 500 233 233
Telefon ten czynny jest przez całą dobę. Dzwoniąc po ten
numer kontaktujemy się z przewodniczącym PKBWL lub z
jednym z jego zastępców.
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Zdarzenia należy zgłaszać poprzez Centralną Bazę Zgłoszeń (CBZ) system
znajduje się pod adresem: http://cbz.gov.pl dodatkowo znajduje
się tam Instrukcja korzystania z systemu CBZ.
Dostęp do zgłoszeń w systemie CBZ posiada Prezes ULC oraz Państwowa
Komisja Badania Wypadów Lotniczych (PKBWL). Zgłoszenie w CBZ
wymaga wypełnienia formularza online, bez konieczności wysyłania
dodatkowych dokumentów oddzielnie do ULC i PKBWL.
CBZ jest narzędziem do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub innych
okoliczności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu operacji lotniczych,
natomiast nie jest to system do składania skarg za naruszenie przez
przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE.
Na stronie ULC w zakładce „Zgłaszanie zdarzeń lotniczych” znajduje
poradnik (Guidance Material) w języku polskim do stosowania rozp. (EU)
376/2014

1. Użytkownik lub dowódca SP, przedsiębiorca
zajmujący się produkcją, projektowaniem,
obsługą,
organy służb ruchu lotniczego i
zarządzający lotniskami, podmioty wykonujące
obsługę naziemną SP, są zobowiązani dokonać
zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu, niezależnie
od ich badania we własnym zakresie.
2. Zgłoszenie zdarzenia lotniczego określonego w
rozporządzeniu 2015/1018 może być dokonane
nie później niż 72 godziny od jego zaistnienia.
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Zdarzenia, m.in. które powinniśmy zgłaszać:
- manewry unikania zderzeń, zderzenia na pasie i w powietrzu (zwierzęta, ptaki)
- lądowania poza pasem
- wypadnięcia z pasa i przerwane starty
- lądowania zapobiegawcze, awaryjne – przymusowe
- krytycznie mała ilość paliwa
- utrata kontroli nad sterowaniem
- pożary i awarie zespołu napędowego.

(Szczegółowy wykaz zdarzeń w Zał. nr 1 do Rozp. Min. Transportu)
Dodatkowo obowiązuje nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie
cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych i zmiany do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010, jest to
rozporządzenie uzupełniające przepisy krajowe do wymagań SMS.

Czym jest kultura bezpieczeństwa
Zasada „just culture” oznacza politykę, w ramach której
bezpośrednio zaangażowane osoby nie są karane za działania,
zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, które są współmierne do
ich doświadczenia i wyszkolenia, lecz w ramach której nie toleruje
się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań mogących
powodować szkody.
Kultura bezpieczeństwa obejmuje powszechne odczucia i
przekonania członków organizacji odnoszące się do bezpieczeństwa
publicznego i może decydować o ich zachowaniach.

Prawidłowo pojmowana i rozumiana kultura bezpieczeństwa
opiera się na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy
pracownikami, a kierownictwem i dlatego musi być kreowana oraz
wspierana przez kierownictwo organizacji.

OCHRONA ŹRÓDŁA INFORMACJI
Pracownicy i personel organizacji, którzy zgłosili zdarzenie lub są
wymienieni w zgłoszeniach zdarzeń nie mogą ponosić jakiegokolwiek
uszczerbku ze strony swojego pracodawcy lub organizacji, dla której są
świadczone usługi, z powodu informacji przekazanych przez
zgłaszającego.
WYJĄTEK
Ochrona nie ma zastosowania do którejkolwiek z następujących
sytuacji:
a) przypadków umyślnego naruszenia przepisów;
b) w przypadku gdy doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia
oczywistego ryzyka i poważnego zaniedbania zawodowego obowiązku
zachowania staranności bezsprzecznie wymaganej w danych
okolicznościach, powodującego możliwą do przewidzenia szkodę na
osobie lub na mieniu lub poważnie narażającego na szwank poziom
bezpieczeństwa lotniczego.

Biuletyny Bezpieczeństwa Lotniczego:
wszyscy członkowie sekcji specjalnościowych oraz
instruktorzy Ośrodka Szkolenia ATO zobligowani
są do zapoznania się z ich treścią, informacje te są
dostępne na stronach:
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ULC
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RADA BEZPIECZEŃSTWA
(Safety Review Board)
AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO
Kierownik ds. bezpieczeństwa (Safety Manager)
Paulina Matecka
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Statystyki i omówienie
wypadków i zdarzeń
zaistniałych w roku 2019
na podstawie materiałów
przygotowanych przez
PKBWL
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Statystyka zdarzeń
Klasyfikacja
Zgłoszeń

Wypadki

Wypadki ze
skutkiem
śmiertelnym

Poważne
Incydenty
Incydenty

Inne

Zgłoszeń

2003

203

93

14

2

108

-

203

2015

2688

151

16

41

1649

847

2688

2016

3221

148

21

30

2208

834

3221

2017

3344

91

9

28

1305

1920

3344

2018

4447

111

16

17

1213

3106

4447

2019

5832

126

17

46

2725

2935

5832

Liczba zdarzeń w poszczególnych kategoriach statków powietrznych (SP) w 2019 r.
Dotyczy: SP podlegających obowiązkowi rejestracji
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Liczba zdarzeń w poszczególnych kategoriach statków powietrznych (SP) w 2019 r.
Dotyczy: SP nie podlegających obowiązkowi rejestracji
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WYPADKI
PKBWL zakwalifikowała do badania 126
wypadków
Badanie wypadków lotniczych na statkach powietrznych z
Załącznika 1 do Rozporządzenia 2018/1139 jest na wysokim
poziomie (76 wypadków), jednak bezpieczeństwo lotów w tych
kategoriach lotnictwa dalej pozostaje na alarmującym poziomie.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

614/19

W

2019-02-25

EPJL

Przyczyny zdarzenia lotniczego:
1. Błędna decyzja pilota o lądowaniu zbyt blisko krawędzi pasa.
2. Nadmierna prędkość podejścia utrzymywana w trakcie lądowania
z wiatrem oraz utrata kierunku w końcowej fazie dobiegu.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Evektor
SportStar RTC

Kategoria zdarzenia / Occurrence category
RE: Runway Excursion

samolot

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

1360/19

W

2019-04-27

Łopacin

Brak uprawnień
Pilot–właściciel posiadający uprawnienia do pilotowania samolotów
ultralekkich postanowił
„(…) tylko uruchomić silnik śmigłowca”.
Po uruchomieniu, z niewiadomych dla niego przyczyn, w śmigłowcu włączył
się governor. Śmigłowiec uniósł się na niewielką wysokość, będąc w zawisie
upadł na lewy bok.

Niezgłoszenie wypadku
Właściciel śmigłowca o zdarzeniu nikogo nie powiadomił a uszkodzony
śmigłowiec przemieścił do stodoły.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Robinson R44

śmigłowiec

Nr PKBWL

1381/19

Rodzaj
zdarzenia
W

Data
zdarzenia
2019-04-30

Miejsce
zdarzenia
EPPT

Typ statku
Rodzaj statku
powietrzne
powietrznego
go
Cessna 172 /
Tecnam P2008JC

samolot

Nastąpiło uruchomienie silnika samolotu Cessna 172 bez personelu na pokładzie. Cessna przemieściła się w stronę Tecnama i zderzyła
się z lewą jego stroną, śmigłem w skrzydło a następnie w drzwi. Przemieszczając się śmigło pocięło dolną powierzchnię skrzydła
i zastrzał.

Student-pilot przebywał
przy samolocie i w
ostatniej chwili uniknął
kolizji ze śmigłem Cessny,
która uderzyła w
Tecnama.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

1514/19

W

2019-05-08

EPZA

W odległości około 9 kilometrów od lotniska na wysokości około 365 m
pilot zgłosił drogą radiową kierującemu lotami swoją pozycję i zamiar
lądowania na lotnisku. Kontynuując dolot pilot zorientował się, że na
skutek zwiększonego opadania szybowca nie doleci do pasa w użyciu.

Lądowanie z prostej na nieużytkowej północnej części lotniska zakończyło
się zderzeniem z drzewem i wtoczeniem się szybowca do rowu przy torach
kolejowych

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
SZD-36A
Cobra 15

szybowiec

Przyczyny zdarzenia:
Błąd pilota polegający na braku decyzji o lądowaniu w terenie
przygodnym.
Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:
1. Małe doświadczenie pilota w lotach na typie szybowca.
2. Przelot szybowca przez obszary opadającego powietrza w trakcie dolotu do lotniska z
czołowo-bocznym wiatrem.

Trasa przelotu docelowo-powrotnego

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

1656/19

W

2019-05-18

Kębłowo k.
Schroeder „G”
Wolsztyna

Po lądowaniu i zatrzymaniu się balonu, wystąpił podmuch
wiatru który spowodował jego podniesienie i przemieszczenie o
około 25 m przez drogę na kierunku lądowania. Balon ponownie
przyziemił i zatrzymał się przed przebiegającą tamtędy linią
energetyczną. Czasza balonu zawisła na linii energetycznej.
Przyczyna zdarzenia lotniczego:
Błąd pilota polegający na wybraniu miejsca do lądowania
zbyt blisko linii energetycznej znajdującej się na kierunku
lądowania.

Balon SP-BAN po lądowaniu w trakcie pożaru [źródło: użytkownik]

balon

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

1816/19

W

2019-05-25

EPPK

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
TL-96 STAR

ULM

Pilot samolotu TL-96 Star przed startem na prawym fotelu
umieścił plecak o wymiarach 40 cm x 30 cm x 20 cm i wadze ok.
5 kg spinając go pasami bezpieczeństwa.

Ogólny widok kabiny tuż po zdarzeniu z widocznym
przemieszczeniem drążków sterowych

Przy prędkości ok. 80 km/h nastąpiło oderwanie się samolotu od
płaszczyzny lotniska, a pilot starał się utrzymywać stałą projekcję maski
silnika na horyzoncie. W tym momencie pilot zauważył, że samolot nie
reaguje na wychylenia steru wysokości i zwiększa się kąt startu. W tym
momencie pilot zauważył, że samolot nie reaguje na wychylenia steru
wysokości i zwiększa się kąt startu. Pomimo całkowitego oddania drążka
sterowego „od siebie” (na wyciagnięcie ręki), kąt startu nie zmniejszał
się. Pilot przestawił trymer steru wysokości całkowicie do przodu „ciężki
na nos” i oburącz próbował drążkiem sterowym zmniejszyć kąt startu.
Przestawienie trymera spowodowało zmniejszenie kąta wznoszenia,
jednak prędkość postępowa samolotu spadała, a wznoszenie było zbyt
duże do utrzymania się samolotu w powietrzu. Na wysokości ok. 30 m
nad pasem startowym prędkość samolotu zmniejszyła się poniżej
ewolucyjnej i samolot zaczął przechylać się w lewo. Wychylenie steru
kierunku w prawo spowodowało powolne przechylenie z jednoczesnym
przepadnięciem samolotu w prawo i płaskim zderzeniem z ziemią.
Pierwszy kontakt nastąpił prawym płatem skrzydła i w ocenie pilota po
około 4 sek. zatrzymaniem się z lewej strony drogi startowej. Pilot
samodzielnie opuścił kabinę samolotu, a statek powietrzny w kontakcie
z gruntem uległ poważnemu uszkodzeniu.

Przyczyny zdarzenia:
1. Zablokowanie układu sterowania - prawego drążka
sterowego pasami bezpieczeństwa fotela.
2. Niewykonanie pełnej listy kontrolnej przed lotem.

Prawy drążek sterowy spięty pasami fotela

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

1953/19

W (1)

2019-06-02

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Ludwinowo k. Paralotnia z
Kruszyna
napędem

paralotnia
PPG

W dniu 2 czerwca 2019 r. około godziny 7.10 LMT do lotu rekreacyjnego wystartował pilot (zwany dalej jako Pilot nr 1)
paralotnią z napędem z południowej części lotniska Aeroklubu Włocławskiego Kruszyn (EPWK). Chwilę później z tej samej
części lotniska wystartował kolejny paralotniarz (zwany dalej jako Pilot 2). Wykonujący loty w dniu zdarzenia obaj piloci
komunikowali się drogą radiową. Według oświadczenia świadka, Pilota nr 2, loty wykonywali na wysokości około 200 - 300
metrów nad terenem. Odległość jaką utrzymywali między sobą wynosiła około 300 - 400 metrów, w odległości około 3 - 5
kilometrów od lotniska w rejonie autostrady A1. W rejonie lotniska odbywał się również lot balonu na podobnej wysokości
w znacznej odległości od paralotni. Pilot nr 1 w dniu zdarzenia wykonywał głębokie zakręty o zmiennym przechyleniu, kilka
powyżej 45⁰ oraz spirale w lewo i prawo w przedziale wysokość od około 300 metrów do 1 - 3 metrów nad terenem
(nagranie z kamery umieszczonej na kasku denata). Według zeznania Pilota nr 2 kolega wykonywał często takie manewry
”(…)latał widowiskowo ale też ryzykownie”. Pilot nr 2 będąc nad m. Ludwinowo na wysokości około 250 metrów nad
terenem, zauważył, że lewa strona skrzydła Pilota nr 1 podwinęła się, „on w tym czasie schodził ostro w dół„. Był to początek
wejścia w spiralę upadkową w trakcie, której doszło do zderzenia z ziemią. Analizując nagranie z kamery Pilota Nr 1 Komisja
stwierdziła, iż od chwili wejścia w spiralę upadkową brak było reakcji pilota w celu wyprowadzenia skrzydła ze spirali.
W trakcie całego lotu silnik pracował bez zastrzeżeń.
Zestaw paralotni w dniu zdarzenia nie posiadał spadochronowego systemu ratowniczego. Pilot nr 2 obserwując całe zdarzenie
wylądował obok miejsca wypadku w celu udzielenia pomocy. Świadkowie zdarzenia (obsługa balonu) powiadomili służby
ratownicze, które przybyły na miejsce zdarzenia, (Straż Pożarna, Karetka Pogotowia oraz Policja). Lekarz stwierdził zgon pilota. 32

1

w 10 minucie 46 sekundzie od startu podczas spirali w lewo
nastąpiło
podwinięcie
lewej
strony
skrzydła
i wprowadzenie w spiralę upadkową

2

po 12 sekundach doszło do zderzenie z ziemią

3
4

w dniu zdarzenia w zestawie paralotni nie było
spadochronowego systemu ratowniczego

pomimo rozszczelnienia zbiornika paliwa do pożaru nie
doszło

Miejsce zdarzenia miejscowość Ludwinowo

Przyczyny zdarzenia:

1. Nieprawidłowe postępowanie pilota po wejściu
paralotni w spiralę upadkową.
2. Brak spadochronowego systemu ratowniczego.
Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:
Skłonność do podejmowania nadmiernego ryzyka podczas
wykonywania manewrów.

Moment wprowadzenia w spiralę – wysokość około 250 m

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

1912/19

W

2019-06-02

Chorzelów k.
Mielca

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
-

spadochron

Tandem pilot po oddzieleniu się od statku powietrznego i wyrzuceniu spadochronu hamującego zasłabł i stracił przytomność.
Po kilkunastu sekundach tandem pilot ocknął się na chwilę i otworzył czaszę główną na wysokości ok. 2500 m nad terenem.
Czasza napełniła się prawidłowo, jednak w wyniku ponownej utraty przytomności przez tandem pilota, spadochron nie został
odhamowany i wszedł w obroty nabierając coraz większej prędkości w wyniku czego przytomność stracił również pasażer.
Na wysokości ok 500 m nad terenem czasza główna samoistnie przeszła do lotu poziomego z nieprzytomnymi tandem
pilotem i pasażerem.
Przyczyna zdarzenia lotniczego:
Bezpośrednią przyczyną zdarzenia była utrata przytomności przez tandem pilota podczas wolnego spadania oraz
drugi raz po otwarciu czaszy głównej.

Nr PKBWL

2071/19

Rodzaj
zdarzenia

W

Data
zdarzenia

2019-06-08

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Wola
SZD-48-1
Batorska k.
Jantar Std 2
Niepołomnic

szybowiec

W dniu 8 czerwca 2019 r. o godzinie 11:27 LMT pilot szybowcowy wystartował do lotu termicznego na
szybowcu SZD-48-1 Jantar Standard 2 o znakach rozpoznawczych SP-3258 z lotniska w Pobiedniku Wielkim
koło Krakowa (EPKP). Start odbył się za pomocą wyciągarki. Po nawiązaniu kontaktu z termiką około godziny
12:16 LMT pilot zgłosił przez radio opuszczenie stref szybowcowych i rozpoczął zaplanowany przelot
szybowcowy którego punktem zwrotnym miało być lotnisko Kielce-Masłów (EPKA). Po osiągnięciu punktu
zwrotnego nawiązał łączność radiową z Masłów-Radio, informując o wejściu w strefę lotniska (ATZ). W
drodze powrotnej będąc na wysokości 800 metrów AGL pilot rozpoczął dolot do lotniska w Pobiedniku
Wielkim, informując kierującego lotami o wlocie do aktywnych stref szybowcowych. Według oświadczenia
pilota na skutek zaniku noszeń termicznych w trakcie dolotu, będąc na wysokości około 500 metrów AGL
podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym.
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Według relacji pilota początkowo wybrał do lądowania łąkę znajdującą się w zakolu rzeki Wisły.
Zmienił jednak swoją decyzję z obawy na brak możliwości dojazdu samochodu z wózkiem
szybowcowym. Trasa i wysokości lotu odczytane z rejestratora wskazują, że pilot wykonując lot na
wysokości około 250 metrów, nadal poszukiwał odpowiedniego miejsca do lądowania które
byłoby w łożu wiatru i posiadało niewysoką uprawę. Dolatując do miejscowości Wola Batorska
pilot wybrał pole, które według niego było odpowiednie do bezpiecznego lądowania. Po bliższej
obserwacji zauważył znaki drogowe znajdujące się na początku wybranego pola, jednak odległość
między nimi wydawała się pilotowi znacznie większa niż to było w rzeczywistości. W opinii pilota
wybrane pole również wydawało mu się dłuższe i jego zdaniem odpowiednie do bezpiecznego
lądowania. Na wysokości około 120 metrów będąc na prostej do lądowania obniżył wysokość lotu
do wybranego pola, które jak ocenił będąc na podejściu, że było jednak zbyt krótkie i wymagało
przyziemienia na samym jego początku.
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Brak treningu
Brak nalotu treningowego na termice i
jedno lądowanie samodzielne na innym
szybowcu szkolno-treningowym. Brak
lotów treningowych na typie w danym
sezonie.
Brak zgłoszenia
Instruktor nadzorujący w tym dniu loty, nie
został powiadomiony o zamiarze
wykonania przelotu szybowcowego.
Schemat manewrów szybowca przed lądowaniem w terenie przygodnym

Wydane zalecenia bezpieczeństwa użytkownika:
Organizacja lotnicza wprowadzi dla pilotów zamierzających wykonywać przeloty szybowcowe wymóg treningu w lotach
termicznych oraz konieczność wykonania odpowiedniej ilości lądowań.

Przyczyny zdarzenia:
1. Brak podjęcia decyzji o lądowaniu w
terenie
przygodnym
na
odpowiedniej
wysokości
nad
terenem nadającym się do takiego
lądowania.
2. Przypadkowy wybór pola do
lądowania ze zbyt małej wysokości.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

2199/19

W (1)

2019-06-15

Płock

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Yakovlev, YAK52

samolot

W dniu 15 czerwca 2019 r. przed godziną 10.00 LMT, po uzyskaniu zgody kierownika lotów lotniska Aeroklubu
Ziemi Mazowieckiej (EPPL), pilot samolotu YAK 52 o znakach rozpoznawczych SP-YDD wykonał start do pokazu
pilotażu w ramach „Płockiego Pikniku Lotniczego Płock-2019”. Pokazy zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego odbywały się nad rzeką Wisłą na wysokości Starego Miasta Płocka. Centralnym punktem pokazu była
barka zakotwiczona na Wiśle wraz z linią zakotwiczonych boi wyznaczających linię pokazu. Kierunek ustawienia
barki uzależniony był od kierunku wiatru w danym dniu (dziobem pod wiatr). Pilot po starcie wprowadził samolot
w lot wznoszący a następnie w lewy zakręt na kurs w przybliżeniu w łożu wiatru (wiejącego z kierunku 70-800 z
prędkością ok. 5 m/s). Po uzyskaniu kursu wzdłuż rzeki Wisła (pod prąd), nawiązaniu łączności z kierownikiem
pokazu włączając równocześnie wytwornicę dymu, pilot rozpoczął wprowadzenie samolotu w zamierzony
korkociąg. Z nieustalonej jeszcze na tym etapie badania zdarzenia przyczyny, w trakcie wykonywania opisywanego
wyżej korkociągu w prawo, doszło do jego wypłaszczenia. Pilot bezskutecznie próbował zatrzymać obrót.
W chwili zderzenia samolot był znacznie pochylony „na nos” i wyraźnie przechylony na lewe skrzydło, którym
najpierw, a następnie silnikiem następuje uderzenie w powierzchnię rzeki Wisły. W wyniku zderzenia z lustrem
wody o godzinie 10:55 LMT doszło do całkowitego zniszczenia samolotu, a pilot poniósł śmierć na miejscu.
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1
2

3
4

Start do lotu pokazowego z lotniska Aeroklubu
Ziemi Mazowieckiej Płock-Kostrogaj.

Nabór wysokości z dolotem w rejon pokazów- rzeka Wisła
na wysokości starego miasta.

Rozpoczęcie pokazu od wprowadzenia samolotu w
korkociąg.

Korkociąg i nieskuteczne próby wyprowadzenia z
niego przez pilota.

Nr PKBWL

2189/19

Rodzaj
zdarzenia

W (1)

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Szczury k.
SZD-48-1
Ostrowa
2019-06-15
Jantar Std. 2
Wielkopolskiego

szybowiec

 Szybowiec wykonuje krążenie oddalając się od lotniska z wiatrem.
 Po około 38 min krążenia w kilku kominach termicznych, z
wysokości około 400 m pilot rozpoczyna lot pod wiatr na kierunku
południowo-wschodnim do lotniska oddalonego o około 8 km.
 W trakcie wykonywania zakrętu w prawo do pola szybowiec zostaje
przeciągnięty i wchodzi w korkociąg.
 W trakcie wyprowadzania z korkociągu następuje zderzenie z
ziemią.

W zakręcie szybowiec został przeciągnięty i zderzył się z ziemią w trakcie wyprowadzania z korkociągu.
W wyniku zderzenia z ziemią szybowiec został całkowicie rozbity, a pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

2358/19

W

2019-06-21

EPWS

Po starcie z pasa 14 na lotnisku Szymanów
(EPWS), na wysokości około 900 ft nastąpiło
nagłe zatrzymanie silnika nad zabudowaniami
miejscowości Szymanów. Pilotowi nie udało się
dolecieć do lotniska i lądował na polu
uprawnym, około 500 m przed wschodnią
granicą lotniska na przedłużeniu pasa 14. Załoga
nie odniosła obrażeń. Samolot uległ poważnym
uszkodzeniom.

Widok zanieczyszczeń na filtrze paliwowym

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Socata Rallye
MS.880B

samolot

Stwierdzono ślady pożaru mieszanki paliwowo-powietrznej w
gaźniku i wlocie powietrza. Pożar powstał po przedostaniu się
gorących gazów wylotowych o temperaturze 627°C - 827°C do
gardzieli gaźnika.

Wyrwanie denka i pęknięcie na tłumiku zapoczątkowały proces
zgaśnięcie silnika. Prawdopodobnie uszkodzenie tłumika
rozpoczęło się od pęknięcia wzdłuż spawu na ściance tłumika. Na
ściance tłumika widać w dwóch miejscach szwy spawalnicze po
naprawie pęknięć, wokół, których powstały wyraźne ślady
przegrzania materiału.

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku było uszkodzenie (rozszczelnienie) tłumika hałasu układu wylotowego spalin co
spowodowało: przedostanie się gorących spalin do gaźnika, pożar mieszanki paliwowo-powietrznej i w
konsekwencji zgaśnięcie silnika.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

3071/19

W

2019-07-23

EPPT

Typ statku Rodzaj statku
powietrznego powietrznego
SZD-50-3
Puchacz

szybowiec

W początkowej fazie wznoszenia szybowca operator
wyciągarki usłyszał umówiony sygnał i zmniejszył obroty
bębna wyciągarki. Uczeń i instruktor z opóźnieniem
zareagowali na utratę ciągu.

Szybowiec bez prędkości przeszedł do lotu nurkowego. Tuż nad ziemią po ściągnięciu
przez instruktora drążka sterowego na siebie szybowiec w autorotacji w lewo najpierw
skrzydłem i następnie podwoziem, zderzył się z ziemią.

Przyczyny zdarzenia:
Spóźniona reakcja instruktora-pilota na utratę ciągu wyciągarki.
Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:
Okolicznością sprzyjającą powstaniu wypadku mógł być przyjęty sposób komunikacji między instruktorem
a operatorem wyciągarki w celu wykonania symulowanej sytuacji awaryjnej po przerwanym starcie przy użyciu
wyciągarki.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

3307/19

W

2019-08-03

EPBK

PD Navigator
spadochron
280

Uczeń skoczek nie podejmuje próby przyjęcia pozycji tzw. płaskiej poprzez wygięcie i zamiast tego chwyta
i unieruchamia ręce instruktora uniemożliwiając mu wykonanie czynności otwarcia czaszy głównej lub zapasowej. Po ponownym rozdzieleniu się –
uwolnieniu się od ucznia na wysokości ok 1500 m AGL uczeń skoczek przyjął pozycję dogodną do otwarcia spadochronu zapasowego, lecz nie wykonał tej
czynności. Instruktor 1 na wysokości ok 1200-1000 m AGL podejmuje ostatnią próbę przechwycenia ucznia i otwarcia spadochronu zapasowego lub
głównego. Instruktor 2 jest poza polem widzenia instruktora 1 i otwiera spadochron na wysokości ok. 600 m AGL. W trakcie podejścia do ucznia, instruktor 1
zauważa, że uczeń-skoczek chwytał za uchwyty ratownicze (wyczepienia czaszy i otwierania spadochronu zapasowego) prawdopodobna wysokość wynosi
ok 500 m AGL.
Uczeń skoczek na wysokości ok 400 m AGL wyciągnął uchwyt spadochronu zapasowego rozpoczynając otwarcie również AAD Vigil Student uruchamiając
urządzenie tnące (cutter) który przecina pętle zamykającą spadochron zapasowy. Instruktor 1 po otwarciu spadochronu głównego miał w wyniku
zadziałania AAD Vigil Pro otwarty również spadochron zapasowy który w raz z czaszą główną przyjmują układ Bi-plana (dwupłatowca). Obaj skoczkowie
Uczeń skoczek i Instruktor 1 wylądowali obok siebie na części pola przy ogródkach działkowych w sąsiedztwie lotniska EPBK. W wyniku lądowania uczeń
skoczek doznał urazu złamania jednej z kostek i pęknięcia drugiej śródstopia nogi prawej. Kontuzja odniesiona została w wyniku lądowania bez obuwia w
terenie przygodnym. Obuwie skoczek stracił podczas otwarcia spad. zapasowego.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:
 dysproporcja masowa
 psychomotoryka – uczeń rocznik `62
 skok przerósł oczekiwania skaczącego.
Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:
• Po zaistniałym zdarzeniu dokonano analizy materiału video z kamery instruktora jak
i ustalenia możliwych przyczyn samego przebiegu zdarzenia. Wyciągnięte wnioski dotyczyły:
• Procedur postępowania w sytuacja niebezpiecznych w przypadku szkolenia AFF Posiadanego doświadczenia ucznia
skoczka (8 skoków na spadochronie typu latające skrzydło w systemie szkolenia Static Line i jednego skoku AFF
wykonanego rok wcześniej.

Profilaktyka:
• Baczniejsze przyglądanie się zachowaniu uczniów zarówno na ziemi jak i na pokładzie samolotu.
• Przećwiczenie przez instruktorów zajmowania miejsc i trzymania ucznia podczas wyjścia
i skoku, dodatkowe ćwiczenia przyjmowania sylwetki płaskiej przez ucznia.
50

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

3527/19

W

2019-08-13

EPWC

Przyczyna zdarzenia:
Nieprawidłowe planowanie do
lądowania.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Cessna, 172

samolot

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

3877/19

W

1.09.2019

Łyszkowice
k/Jeziorska

PZL-Koliber
150

samolot

Na trzecim odcinku zaplanowanej trasy, poczynając od miejscowości
Uniejów, załoga zniżyła się poniżej 150 m AGL, wykonując lot wzdłuż
koryta rzeki Warty, zamiast lecieć po zaplanowanej trasie. W końcowym
etapie tego odcinka lotu, ok. 730 m przed zaporą elektrowni wodnej
Jeziorsko, załoga będąc na wysokości ok. 14 m AGL nie zauważyła
przebiegających w poprzek trasy lotu dwóch równoległych linii
energetycznych, co doprowadziło do zderzenia z pierwszą z nich o godz.
11:45 LMT.

Przyczyna wypadku:
Zejście na niebezpiecznie małą wysokość w pobliżu
przeszkód terenowych.

Zniszczony, częściowo ścięty statecznik pionowy. Brak steru
kierunku, który odpadł od samolotu

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

3918/19

W

2019-08-31

Kikity (EPKI)

Podczas startu z pasa 29, w fazie wznoszenia doszło do
przeciągnięcia samolotu, co skutkowało przejściem w fazę
korkociągu, wyprowadzenie nastąpiło zbyt nisko i ostatecznie
samolot uderzył w ziemię przed progiem pasa 11. Instruktor z
uczniem-pilotem z licznymi obrażeniami ciała zostali
przetransportowani do szpitala.

Kategoria zdarzenia / Occurrence category
LOC-I: Loss of control - inflight

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Cessna, 172
Skyhawk

samolot











Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

4164/19

W

2019-09-15

EPBC

Start za samolotem do lotu szkolnego po kręgu o godzinie
11:14.
Oderwanie się szybowca od pasa po około 150-200 m
rozbiegu.
Lot zespołu bez naboru wysokości.
Wyczepienie szybowca przez instruktora.
Kontynuowanie lotu przez samolot bez następstw.
Przejęcie sterowania szybowcem przez instruktora.
Zakręt o 180° w lewo do lotniska.
Przepadnięcie szybowca z wysokości około 10 m.
Uderzenie w ziemię.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
SZD-50-3
Puchacz

szybowiec

I

II

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

4451/19

W

2019-09-28

Lądowisko
Oborniki

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
-

motolotnia

Brak uprawnień – odstąpienie od badania
Podczas kołowania motolotnią z pasażerem po lądowisku w Słonawach, w trakcie zawracania
i kierowania się w kierunku hangaru, nagły podmuch wiatru spowodował podniesienie motolotni, jej przewrócenie i uderzenie w
podłoże.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

4719/19

W (1)

2019-10-12

Mnichov
(Czechy)

Podmiot badający – komisja czeska (ÚZPLN)
Wrak szybowca Jantar 2B (SP-1492) bez skrzydeł
wraz ze szczątkami pilota zostały znalezione na łące w
pobliżu miejscowości Mnichov koło Vrbna pod
Pradedem. Prawe skrzydło znalezione około 1 km na
północny wschód od miejsca znalezienia wraku.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
SZD-42-2
Jantar 2B

szybowiec

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

5107/19

W

2019-11-07

EPKN

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
C150

samolot

 Samolot wystartował o godzinie 9:51 z lądowiska w Kamieniu Śląskim (EPKN) do lotu po trasie do Rudnik (EPRU).
 W trakcie pierwszej fazy wznoszenia na wysokości około 60 m silnik samolotu zaczął nierówno pracować i tracić moc.

 Instruktor przejął sterowanie samolotem i zaczął wykonywać zakręt w lewo do pasa startowego.
 W trakcie zakrętu samolot został przeciągnięty i zderzył się z ziemią.
 W wyniku zderzenia z ziemią załoga odniosła poważne obrażenia ciała a samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Przebieg zdarzenia – poklatkowo

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

5725/19

W (1)

22.12.2019

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Wysoka
Robinson RWieś/Ostróda
22

W dniu 21 grudnia 2019 roku o godz. 10:58 LMT właściciel śmigłowcu typu
Robinson R-22 Beta II o znakach rozpoznawczych A77-JRO wystartował
około godziny 14:15 na trasę powrotną na lądowisko w Milewie.
Prawdopodobnie z powodu złej pogody, pilot postanowił zawrócić do miejsca
startu. Podczas powrotu zderzył się z koroną drzew w terenie zalesionym.
Doszło do zderzenia z ziemią. Śmigłowiec został zniszczony, a pilot poniósł
śmierć na miejscu. Pilot nie posiadał uprawnień do pilotowania w/w
śmigłowca. Śmigłowiec nie figuruje w rejestrze statków powietrznych
ULC.

śmigłowiec

1.
2.
3.
4.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

5260/19

W

2019-11-19

EPNC

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go

Około godziny 12:05 załoga wiatrakowca w składzie instruktor-pilot i uczeń-pilot wykonała manewr „startu
z konwojera”.
Po oderwaniu się wiatrakowca z pasa startowego, podczas stromego wznoszenia wiatrakowca na
wysokości około 20-30 m nastąpiło oderwanie jednej z łopat wirnika głównego maszyny.
Pozostała, niezrównoważona dynamicznie łopata wirnika głównego, natychmiastowo weszła w kolizję z
elementami kadłuba, usterzenia i śmigła wiatrakowca powodując ich zniszczenie.
Do wypadku doszło na terenie lotniska Chrcynno, na powierzchni drogi startowej na kierunku 10 około
150 m przed końcem drogi startowej. Wiatrakowiec uległ całkowitemu zniszczeniu, a załoga poniosła
śmierć na miejscu wypadku.

Oderwany wirnik i łopata na miejscu
zdarzenia

ZEN1

wiatrakowiec

Podczas ekspertyzy technicznej łopaty o nr CA-051-M wraz z głowicą:
Stwierdzono że łopata, która uległa pęknięciu podczas lotu posiada przełom w miejscu jej osadzenia w ramieniu głowicy wirnika nośnego wiatrakowca.
Miejsce pęknięcia jest zarazem miejscem, w którym występuje największy moment gnący podczas pracy łopaty wirnika.

Moment dokręcenia śrub mocowania uszkodzonej łopaty jest
zróżnicowany, co świadczy o niewłaściwie wykonywanych pracach
montażowych, naprawczych lub serwisowych badanego elementu.

Powierzchnia pęknięcia łopaty wiatrakowca
ZEN 1

Zalecenia bezpieczeństwa

W następstwie przedmiotowego wypadku oraz na wniosek Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dnia 25 listopada 2019 roku wydał Dyrektywę Zdatności Nr
SP-0004-2019-A dotyczącą duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz
Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach.

POWAŻNE INCYDENTY

PKBWL zakwalifikowała do badania 46
poważnych incydentów

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

158/19

PI

2019-01-19

EPCD

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Cessna, 172

samolot

Lądowanie na lotnisku zamkniętym NOTAMem
W dniu 19.01.2019r. o godz. 13:30 UTC na zamkniętym NOTAM-em lotnisku EPCD wylądował i o 13:36 UTC
wystartował samolot CESSNA 172. NOTAM ważny w dniach 15-20.01.2019 r. – duża pokrywa śniegu.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

2214/19

PI

2019-06-14

EPNC

W końcowej fazie dolotu nad punkt zrzutu na wysokości ok. 4000m pilot włączył sygnalizację 1
minuta do zrzutu. Skoczkowie rozpoczęli przemieszczanie się do tylnej części samolotu w
kierunku drzwi. W trakcie przemieszczania się skoczków do drzwi nastąpiło przeciągnięcie
samolotu. W trakcie opuszczania samolotu jeden skoczek uderzył nogą w statecznik poziomy co
spowodowało zaklinowanie statecznika. Samolot przeszedł w strome nurkowanie.

Pilot kilkakrotnie próbował odblokować ster wysokości, co udało się na
wysokości ok. 1000 m.

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
Cessna, 208
Caravan 1

samolot

Po wyprowadzeniu samolotu do
lotu poziomego pilot sprawdził
sterowanie samolotem i
bezpiecznie wylądował na lotnisku.
Samolot został nieznacznie
uszkodzony.

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

2303/19

PI

2019-06-17

EPBC

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
SZD 51-1
Junior

W trakcie badania PKBWL ustaliła następującą przyczynę poważnego incydentu:
Błąd w technice startu za wyciągarką polegający na przejściu do lotu poziomego w trakcie trwania ciągu.
Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego były:
Wykonanie startu do lotu szkolnego w warunkach zbyt silnego wiatru bocznego;
Niewprowadzenie poprawki na boczny wiatr.

szybowiec

Nr PKBWL

Rodzaj
zdarzenia

Data
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

2427/19

PI

2019-06-26

EPWS

Po starcie z pasa 14 na lotnisku Szymanów
(EPWS), na wysokości około 800 ft podczas
wykonywania lewego kręgu
nadlotniskowego nastąpiło nagłe
zatrzymanie silnika. Pilot ocenił, że brak jest
możliwości powrotu na lotnisko i lądował
awaryjnie na polu uprawnym.

Uszkodzone przewody powietrzne oraz ślady pożaru na
elementach silnika

Rodzaj
Typ statku
statku
powietrzne
powietrzne
go
go
SOCATA, TB10 Tobago

samolot

Lądowanie nastąpiło po północnowschodniej części lotniska, około 500 m
od jego granicy.
Pilot nie odniósł obrażeń.

Przyczyna poważnego incydentu:
Rozłączenie rury wylotowej odprowadzającej spaliny
z cylindra nr 4 w miejscu połączenia z tłumikiem.

Widok uszkodzonych w pożarze przewodów
elektrycznych

INCYDENTY
2725 incydentów w 2019 r.
Tam gdzie zgłaszane są incydenty, jest czas aby wcześniej
otrzymać informację w jakich obszarach istnieją braki
czy luki i podjąć działania profilaktyczne.

2. Zasady wykonywania lotów na
lotniskach:
Poznań/Kobylnica EPPK
Kąkolewo EPPG

72

Zasady korzystania z lotniska
Poznań/Kobylnica opisują poniższe
dokumenty:
- Instrukcja operacyjna lotniska (INOP)
Poznań/Kobylnica;
- Plan Działania w Sytuacjach Zagrożenia (PDSZ);
- Program Ochrony Lotniska Poznań/Kobylnica
przed Atakami Bezprawnej Ingerencji.
73

Zwróćmy uwagę na:
- obowiązkowa łączność wszystkich SP wykonujących loty,
- nie zakłócać łączności podczas:
startu szybowców oraz podczas lotów akrobacyjnych – ważne
podczas przerwania ciągu lub sytuacji niebezpiecznych,
- startować zawsze z początku pasa, nie skracać sobie długości
dostępnego pasa,
- ustawiając samolot/śmigłowiec po skończonym locie uważajmy,
aby nie narażać inne statki powietrzne, ludzi będących w pobliżu
oraz pojazdy na parkingu - na działanie strumienia zaśmigłowego,
nie kołować zbyt blisko innych SP lub przeszkód i ogrodzenia,
- zajmować pas zawsze w gotowości do startu, unikać długiego
postoju po zajęciu pasa (rosnący ruch na EPPK),
74

Lotnisko Poznań/Kobylnica dopuszczone jest
tylko do wykonywania lotów:
- VFR DZIEŃ
- VFR W NOCY - tylko po uzgodnieniu z
Zarządzającym EPPK i po rozstawieniu
przenośnego systemu oświetlenia drogi
startowej np. podczas organizowania
lotów szkolnych
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Rejon wykonywania lotów akrobacyjnych nad lotniskiem

OBOWIĄZUJĄCY ZNAK WYWOŁAWCZY
NA EPPK - „KOBYLNICA RADIO”
częstotliwość f = 122,905 MHz

Dla samolotów i śmigłowców
obowiązuje krąg północny
79

Latamy wg ciśnienia QNH
- Na wysokościomierzu na pasie odczytywana
wartość powinna wynosić 86m (282 ft) –
elewacja EPPK
- Ciśnienie sprawdzamy na wyświetlaczu stacji
meteo w pomieszczeniu operacyjnym ATO lub
na stronie www.aeroklub.poznan.pl
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Flaga na maszcie - oznacza wykonywanie lotów
przez Aeroklub Poznański
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• Jeżeli są wystawione znaki - pokazują one
obowiązkowy kierunek startów i lądowań
• Aeroklub jako Zarządzający posiada
pierwszeństwo w użytkowaniu lotniska
• w przypadku dużego nasilenia lotów Kierujący
Lotami Szkolnymi może ograniczyć rodzaj
wykonywanych operacji innych statków
powietrznych włącznie do odmowy wydania
zgody na wykonanie lotu
84

Gdy Aeroklub wykonuje loty (flaga na maszcie)
obowiązuje „osobiste zgłoszenie operacji
lotniczych” u Kierującego Lotami lub w Porcie
w Dziale Szkolenia ATO celem zgłoszenia
swoich zamiarów oraz omówienia sytuacji
ruchowej
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• Gdy aeroklub nie wykonuje lotów (brak flagi
na maszcie) obowiązuje wypełnienie druku
„Zgłoszenie operacji lotniczych” i wrzucenie do
skrzynki na I piętrze w budynku Aeroklubu, na
druku należy zapisać datę, nazwisko, znaki
statku powietrznego, telefon kontaktowy oraz
planowaną godzinę wykonywania operacji,
(czyste druki są umieszczone na skrzynce w
korytarzu na I piętrze w budynku aeroklubu)
86
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ZAKAZ
Zakazuje się jeżdżenia samochodami prywatnymi przed
hangarem szybowcowym.
Korzystać należy wyłącznie z drogi za hangarami.
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LOTNISKO KĄKOLEWO (EPPG) LOTNISKO UŻYTKU
PUBLICZNEGO O OGRANICZONEJ CERTYFIKACJI
• Znak wywoławczy „KĄKOLEWO RADIO” f = 119,935 MHz
•
•
•
•
•
•

Elewacja ARP - 310 ft AMSL (94,5 m npm),
RWY 10L/28R, wymiary – 1190 x 30m nawierzchnia sztuczna,
RWY 10R/28L, wymiary – 1190 x 100m nawierzchnia naturalna,
Główne kierunki Geo : 106°-286°/ MAG: 102°-282°
Lewy krąg, wysokość 1300 ft AMSL (400m)
Płyta postojowa APRON 1 o nawierzchni sztucznej, wymiary
175m x 29m - płn.- zach. strona lotniska
UWAGA: w przypadku wykonywania jednocześnie lotów samolotowych i
szybowcowych preferowany jest południowy kierunek kręgu dla szybowców i
północny krąg dla samolotów.
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Mapka z punktami holdingowymi
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Rejon wykonywania lotów akrobacyjnych
nad lotniskiem EPPG
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3. Zasady planowania lotów
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Aktualny plan wykorzystania przestrzeni
„Bieżący AUP/UUP”
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• Aeroklub Poznański przypomina, iż zgodnie
z pkt. 3 „OŚWIADCZENIA w sprawie
wykonywania operacji lotniczych na EPPK”,
prywatni użytkownicy statków powietrznych
bazujących na lotnisku EPPK, powinni
poddać się corocznej kontroli znajomości
zasad wykonywania lotów w ramach
Kontroli Wiedzy Teoretycznej (KWT)
przeprowadzanej w Aeroklubie Poznańskim.
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3. Zasady organizacji lotów szkolnych
Aeroklubu Poznańskiego.
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Uczeń-pilot, pilot licencjonowany – zamiar wykonania lotu

Instruktor nadzorujący – decyzja, zgoda, nadzór

Przygotowanie
Tabeli Planowej Lotów / Zlecenia na lot
Kierownik Szkolenia – zatwierdzenie w/w dokumentów
(wydanienie nadajnika PLB)

Przegląd i pobranie SP przez pilota, pilota/instruktora
100

Wypełnienie PDT i poświadczenie wpisów przez
pilota/dowódcę - instruktora

Bezpośrednia zgoda Instruktora nadzorującego

Wykonanie zadania

Wypełnienie PDT, przekazanie samolotu
i wpisanie do systemu
Zwrot nadajnika PLB
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Osoby, które mogą decydować o wystawieniu startu,
zakończeniu lotów oraz o wykonaniu lotów/przelotów
samodzielnych przez uczniów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haberland Piotr – samoloty, szybowce
Sałkowski Krzysztof – samoloty
Przybył Jan – samoloty
Krupa Wojciech – samoloty
Szczot Tomasz – szybowce
Matecka Paulina – szybowce
Grzechowiak Wojciech – szybowce
Wrześniewski Mirosław – szybowce
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Dokumenty dla lotów szkolnych
PRZED LOTAMI :
• Prognoza pogody – wydruk
• Tabela Planowa Lotów/Zlecenie na lot - zatwierdzone
• Pokładowy Dziennik Techniczny – wypełniony i
podpisany przez mechanika lub pilota z ważnym UL
• Książka Raportów Kierującego Lotami Szkolnymi
• Książka Kontroli Lotniska Poznań/Kobylnica EPPK
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PO LOTACH
Uzupełnić:
• Książkę Raportów Kierującego Lotami Szkolnymi.
• Pokładowe Dzienniki Techniczne – rejestry lotów.
• Zlecenie na lot.
Wprowadzić do systemu dane o nalotach z PDT- ów.
Wpiąć do segregatora:
• Tabela Planowa Lotów/Zlecenie na lot;
• Prognoza pogody;
• Kopia FPL (z lotu szkolnego).
104

Płatności za loty w roku 2020:
• każda osoba latająca w bieżącym sezonie na sprzęcie
Aeroklubu Poznańskiego będzie w elektronicznej
bazie lotów opisywana jako PŁATNIK lotu,
• aby uzyskać zwolnienie z opłaty za loty należy zwrócić
się o wydanie na piśmie decyzji o zwolnieniu z
określonych opłat za loty,
• decyzję taką podejmuje Zarząd Aeroklubu lub
Dyrektor w zakresie swoich uprawnień
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Dziękujemy za uwagę.
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