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RAPORT KOŃCOWY 
WYPADEK 

ZDARZENIE NR – 2021/345 

STATEK POWIETRZNY – Śmigłowiec Bell 429 SP-KKS 

DATA I MIEJSCE ZDARZENIA – 22 lutego 2021, Lądowisko Piasek 

(EPPY) 

  

Niniejszy Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące 

okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa, który został sporządzony na podstawie 

informacji znanych w dniu jego sporządzenia. 

Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub 

zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na zmianę 

sformułowań dotyczących przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa zawartych w Raporcie. 

Badanie zdarzenia prowadzone było jedynie w celu zapobiegania wypadkom  

i incydentom w przyszłości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

międzynarodowego, Unii Europejskiej krajowego. Badanie zostało przeprowadzone 

bez stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej inne organy 

zobowiązane do podejmowania działań w związku ze zdarzeniem lotniczym. 

Komisja nie orzeka, co do winy i odpowiedzialności. 

Zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz 

zapobiegania im […] oraz art. 134 Ustawy Prawo Lotnicze, sformułowania zawarte  

w Raporcie nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych 

za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wykorzystywanie Raportu do celów 

innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do 

błędnych wniosków i interpretacji. 

Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być 

sporządzane jedynie w celach informacyjnych. 

WARSZAWA 2022 
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Skróty i akronimy 
 

Skrót 
Znaczenie w języku 

angielskim 
Znaczenie w języku polskim 

ADIU Aircraft Data Interface Unit Blok interfejsu danych 

ADMM 
Aircraft Data Memory 

Module 
Moduł pamięci danych 

AGL Above Ground Level Wysokość nad poziomem terenu 

AIP 
Aeronautical Information 

Publication 
Zbiór informacji lotniczych 

AMO 
Aircraft Maintenance 

Organisation 
Organizacja Obsługi Technicznej 

AMSL  Above Mean Sea Level 
Wysokość nad średnim poziomem 

morza  

ARC 
Airworthiness Review 

Certificate 

Poświadczenie Przeglądu 

Zdatności do Lotu 

ATC Air Traffic Control Kontrola ruchu lotniczego  

CAA/ULC 
Civil Aviation Authority of the 

Republic of Poland 
Urząd Lotnictwa Cywilnego 

CAMO 
Continuing Airworthiness 

Management Organization 

Organizacja zarządzania ciągłą 

zdatnością do lotu 

CPL(H) 
Commercial Pilot Licence 

(Helicopter) 

Licencja zawodowa pilota 

śmigłowcowego 

DCU Data Collection Unit Moduł zbierania danych 

DU Display Unit Wyświetlacz 

EEC Electronic Engine Controls Elektroniczny kontroler silnika 

ELT 
Emergency Locator 

Transmitter 
Awaryjny nadajnik lokalizacyjny 

FH Flight Hours Godziny lotu 

FI Flight Instructor Instruktor pilotażu 

FIS Flight Information Service Służba Informacji Powietrznej 

ft Feet Stopy 
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FTD Flight Training Device Symulator lotu 

GS Ground Speed Prędkość względem ziemi 

IAS Indicated Airspeed Prędkość przyrządowa 

IFR Instrument Flight Rules 
Przepisy wykonywania lotów 

według wskazań przyrządów 

IOL 
Aerodrome Operations 

Manual 
Instrukcja Operacyjna Lotniska 

kt Knot Węzeł 

kW Kilowatt Kilowat 

LMT Local Mean Time Średni czas lokalny 

LPR Polish Medical Air Rescue Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

MS Maintenance Statement Świadectwo Ważności Obsługi 

NOTAM  Notice to Airman Depesza lotnicza 

NVG Night Vision Goggles Gogle noktowizyjne 

P/N Part Number Numer części 

PF Pilot Flying Pilot lecący  

PIC Pilot-in-Command Pilot – dowódca  

POH Pilot Operating Handbook Instrukcja użytkowania w locie 

S/N Serial Number Numer seryjny 

SCAAI/ 

PKBWL 

State Commission on Aircraft 

Accidents Investigation 

Państwowa Komisja Badania 

Wypadków Lotniczych 

SP/AC Aircraft  Statek powietrzny 

TCAS 
Traffic Collision Avoidance 

System 

Pokładowy system 

zapobiegający zderzeniom statków 

powietrznych 

TSB 
Transportation Safety Board 

of Canada 

Rada Bezpieczeństwa Transportu 

Kanady 
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TSN Time Since New 
Czas pracy od początku 

eksploatacji 

TQ Torque Moment obrotowy 

TR Type Rating  Uprawnienie na typ 

UTC Coordinated Universal Time Uniwersalny czas koordynowany 

VFR Visual Flight Rules 
Przepisy wykonywania lotów z 

widocznością 

VMC 
Visual Meteorological 

Conditions 

Warunki meteorologiczne dla lotów 

z widocznością 
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Informacje ogólne 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 2021/345 

Rodzaj zdarzenia: WYPADEK 

Data zdarzenia: 22 lutego 2021 r. 

Miejsce zdarzenia: Lądowisko Piasek (EPPY) 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Śmigłowiec, Bell 429 

Znaki rozpoznawcze SP: SP-KKS 

Użytkownik/Operator SP: Spółka prywatna z o.o. 

Dowódca SP: Pilot śmigłowcowy zawodowy CPL(H) 

Liczba ofiar/rodzaj obrażeń: 

Śmiertelne Poważne Lekkie 
Bez 

obrażeń 

2 2 – – 

Władze krajowe i zagraniczne 

poinformowane o zdarzeniu: 
ULC, TSB, EASA, ICAO 

Kierujący badaniem: Mieczysław Wyszogrodzki 

Podmiot badający: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Pełnomocni Przedstawiciele i ich 

doradcy: 
Pełnomocny przedstawiciel – TSB of Canada 

Dokument zawierający wyniki: RAPORT KOŃCOWY 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: Nie dotyczy 

Data zakończenia badania: 20 września 2022 r. 
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Streszczenie 

W dniu 22 lutego 2021 roku około godziny 23:27 1  pilot (mężczyzna lat 51), 

posiadający licencję zawodową CPL(H), wystartował prywatnym śmigłowcem Bell 

429 o znakach rozpoznawczych SP-KKS do lotu turystycznego z trzema pasażerami2 

na pokładzie. Start nastąpił z terenu przygodnego znajdującego się w miejscowości 

Zagwiździe (około 5 NM na północ od Opola), a miejscem docelowym było lądowisko 

Piasek (EPPY) koło Pszczyny. W rejonie planowanego lądowania panowała mgła  

w płatach. W trakcie podejścia do lądowania pilot włączył reflektor, co spowodowało 

utratę widoczności. Około godziny 23:58, doszło do kolizji łopat wirnika głównego 

z wysokimi drzewami, po czym śmigłowiec zderzył się z ziemią, przewracając się na 

lewą burtę. Pilot oraz pasażer siedzący z przodu, nie mieli zapiętych pasów 

barkowych i ponieśli śmierć na miejscu. Dwoje pasażerów zajmujących miejsca  

w kabinie pasażerskiej doznało poważnych obrażeń ciała. Śmigłowiec uległ 

zniszczeniu. 

Badanie zdarzenia przeprowadził zespół badawczy w składzie: 

− Mieczysław Wyszogrodzki (PKBWL – kierujący badaniem); 

− Andrzej Bartosiewicz (PKBWL); 

− Krzysztof Błasiak (PKBWL); 

− Piotr Borowik (PKBWL); 

− Bartłomiej Czerkowski (PKBWL); 

− Paweł Jajkowski (PKBWL); 

− Grzegorz Pietraszkiewicz (PKBWL). 

Przyczyny zdarzenia: 

1) Błąd pilota polegający na próbie lądowania bez widoczności ziemi.  

2) Utrata przez pilota orientacji przestrzennej podczas podejścia do lądowania, 

po włączeniu reflektora lądowania przy panującej mgle. 

Czynniki sprzyjające: 

1) Kontynuowanie lotu pomimo pogorszenia warunków atmosferycznych 

poniżej minimalnych dla lotu VFR; 

2) Występująca mgła radiacyjna w płatach; 

3) Małe doświadczenie pilota w pilotowaniu śmigłowca Bell 429. 

PKBWL nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.  

                                                  
1 Wszystkie czasy w raporcie podano w LMT. W dniu zdarzenia LMT=UTC+1h. 
2 Pasażer – tu i w całym raporcie końcowym rozumiany jako podróżny. 
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1. INFORMACJE FAKTOGRAFICZNE 

1.1. Historia lotu 

W dniu 22 lutego 2021 roku, około godziny 14:40, właściciel śmigłowca Bell 429 wraz 

z dwojgiem pasażerów przybył na lądowisko Piasek (EPPY), gdzie oczekiwał na nich 

pilot śmigłowca. Około godziny 15:00 nastąpił start do pierwszego lotu po trasie 

Piasek – Sośnicowice. Po około 20 minutach postoju w miejscowości Sośnicowice, 

śmigłowiec wystartował do kolejnego lotu do miejscowości Zagwiździe, gdzie 

znajdowała się posesja właściciela SP.  

Według relacji świadków, podczas postoju w Zagwiździu, około godziny 23:00 pilot 

sprawdził stan pogody panującej na lądowisku EPPY. Pilot miał podgląd lądowiska  

z kamery przemysłowej umieszczonej na hangarze. Lądowisko posiadało oświetlenie 

stacjonarne włączane zdalnie przez pilota. Pilot poinformował właściciela śmigłowca  

o pogarszających się warunkach pogodowych i konieczności wykonania startu jak 

najszybciej. 

Po około 35 minutach lotu, około godziny 23:58, pilot podjął decyzję o lądowaniu na 

lądowisku EPPY.  

Pierwsza próba lądowania została przerwana po tym, jak pasażerka zwróciła uwagę 

pilotowi, że w bliskiej odległości od śmigłowca zauważyła drzewa. Pilot zareagował, 

energicznie zwiększając wysokość lotu, po czym przystąpił do wykonania drugiego 

podejścia do lądowania.  

Podczas obu podejść do lądowania w rejonie lądowiska występowało zamglenie oraz 

mgła przyziemna w płatach, ograniczające widzialność skośną.  

Podczas drugiej próby podejścia do lądowania pilot włączył reflektor lądowania. 

Według relacji pasażerki, na zewnątrz śmigłowca zrobiło się „zupełnie biało”, a chwilę 

później nastąpiło zderzenie śmigłowca z drzewami a następnie z ziemią.  

Po zderzeniu z ziemią, pasażerowie siedzący w kabinie pasażerskiej, pomimo 

poważnych obrażeń ciała, opuścili wrak śmigłowca o własnych siłach i oddalili się od 

niego na kilka metrów. Następnie próbowali nawiązać kontakt z pilotem i pasażerem, 

którzy nadal znajdowali się w kabinie załogi – bez rezultatu. 

Służby ratownicze, przybyłe na miejsce wypadku, stwierdziły zgon pilota 

oraz pasażera siedzącego z przodu (obaj mieli zapięte jedynie biodrowe pasy 

bezpieczeństwa). Ocalałym pasażerom została udzielona pierwsza pomoc 

medyczna.  

Śmigłowiec uległ zniszczeniu.  

Do wypadku doszło w kompleksie leśnym w gminie Studzienice, około 470 metrów 

na wschód od lądowiska EPPY. 
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1.2. Obrażenia osób 

Tabela 1. Obrażenia osób zaistniałe w wyniku wypadku 

Urazy Załoga Pasażerowie Inne osoby RAZEM 

Śmiertelne 1 1 - 2 

Poważne - 2 - 2 

Lekkie - - - - 

Brak - - nie dotyczy - 

1.3. Uszkodzenia statku powietrznego 

Śmigłowiec Bell 429 uległ całkowitemu zniszczeniu. Charakter uszkodzeń pokazano 

na Rys. 1, 2, 3, 4. Nosowa część kadłuba uległa zgnieceniu w wyniku zderzenia  

z ziemią. Wirnik główny śmigłowca został uszkodzony po kontakcie z drzewami,  

a następnie uległ zniszczeniu po przewróceniu się śmigłowca na lewą burtę – łopaty 

wirnika zostały połamane i oddzieliły się od piasty. Podczas wypadku doszło do 

oddzielenia belki ogonowej śmigłowca od kadłuba. Oddzielona belka ogonowa 

została dodatkowo przełamana w rejonie usterzenia poziomego. Jeden ze 

stateczników pionowych został również oddzielony od usterzenia. Przedział 

pasażerski zachował swoją integralność. Nie stwierdzono aby jakakolwiek część 

śmigłowca oddzieliła się od niego w trakcie lotu. 

 

 

Rys. 1. Kadłub śmigłowca Bell 429 na miejscu wypadku [źródło: PKBWL] 

 



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
ŚMIGŁOWIEC BELL 429 SP-KKS, 22 LUTEGO 2021 R., LĄDOWISKO PIASEK (EPPY) 

 

RAPORT KOŃCOWY 10 z 37 

 

 

 

 

Rys. 2. Kadłub śmigłowca Bell 429 na miejscu wypadku – widoczny wypuszczony reflektor 
lądowania (pokazany żółtą strzałką) [źródło: PKBWL] 

 

 

Rys. 3. Oddzielona belka ogonowa wraz z przekładnią końcową i łopatami śmigła ogonowego 
[źródło: PKBWL] 
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Rys. 4. Uszkodzenia kabiny pasażerskiej [źródło: PKBWL] 

 

1.4. Inne uszkodzenia 

W wyniku zderzenia łopat wirnika głównego z koronami drzew (Rys. 19, 20) doszło 

do ścięcia ich wierzchołków na wysokości około 14 metrów. Zniszczeniu uległ także 

młodnik na obszarze około 50 m². 

1.5. Informacje o składzie osobowym (dane o załodze) 

Pilotem był mężczyzna w wieku 51 lat, posiadający następujące kwalifikacje: 

− licencję CPL(H) wydaną 4 lipca 2011 r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego – bez terminu ważności; 

− uprawnienie na typ (TR) do wykonywania lotów na śmigłowcu Robinson R44 

ważne do 31 grudnia 2021 r.; 

− uprawnienie na typ (TR) do wykonywania lotów na śmigłowcu Bell 407 ważne do 

31 sierpnia 2021 r.; 

− uprawnienie na typ (TR) do wykonywania lotów na śmigłowcu Bell 429 ważne do 

30 listopada 2021 r.; 

− uprawnienie instruktora szkolenia ogólnego z ograniczeniem; 

− uprawnienie do prowadzenia korespondencji radiowej w języku angielskim 

(poziom 4), ważne do 31 października 2024 r.; 

− świadectwo radiooperatora – ważne bezterminowo; 

− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1, wydane 27 lutego 2020 r., ważne do 27 

lutego 2021 r. 



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
ŚMIGŁOWIEC BELL 429 SP-KKS, 22 LUTEGO 2021 R., LĄDOWISKO PIASEK (EPPY) 

 

RAPORT KOŃCOWY 12 z 37 

 

 

Tabela 2. Dane o nalocie pilota w ostatnich okresach 

 24 godziny 7 dni 90 dni 
Nalot 

całkowity 

Wszystkie typy Brak danych Brak danych Brak danych Około 4900 h 

Typ Bell 407 

GX 
Brak danych Brak danych Brak danych Około 1770 h 

Typ Bell 429 01:20 h 13:21 h 30:00 h Około 30:00 h 

Tabela 3. Dane dotyczące ostatnich 10 lotów wykonanych przez pilota przed zdarzeniem 

Data 
(DD.MM.RRRR) 

Typ SP Rodzaj lotu 
Czas lotu 
(HH:MM) 

Uwagi 

01.02.2021 Bell 429 Prywatny 03:30 - 

02.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:18 - 

02.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:54 - 

02.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:58 - 

02.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:20 - 

03.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:20 - 

03.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:45 - 

11.02.2021 Bell 429 Prywatny 02:27 - 

13.02.2021 Bell 429 Prywatny 02:54 - 

22.02.2021 Bell 429 Prywatny 00:38 
Lot zakończony 

wypadkiem 

Pilot: 

− w ciągu ostatnich 48 godzin miał zapewniony wypoczynek; 

− podczas zdarzenia zajmował prawy, przedni fotel, co jest zgodne  

z Instrukcją użytkowania w locie śmigłowca Bell 429; 

− loty wykonywał systematycznie, był w treningu ciągłym; 

− w dniach od 9 do 19 listopada 2020 roku odbył szkolenie teoretyczne, 

w symulatorze lotu oraz praktyczne na śmigłowcu Bell 429, zakończone wynikiem 

pozytywnym. Szkolenie to miało miejsce w Fort Worth w stanie Texas w USA; 

− w dniu 20 listopada 2020 roku zdał egzamin na uprawnienie (TR) do wykonywania 

lotów na śmigłowcu Bell 429. 
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1.6. Informacje o statku powietrznym 

1.6.1. Informacje ogólne 

Śmigłowiec Bell 429 o znakach rozpoznawczych SP-KKS wyprodukowany został  

w zakładach Bell Textron Canada Limited. Model Bell 429 jest jednowirnikowym, 

dwusilnikowym śmigłowcem o konstrukcji metalowo kompozytowej w układzie 

klasycznym ze śmigłem ogonowym.  

 

 

Rys. 5. Śmigłowiec, który uległ wypadkowi [źródło: Facebook] 

Wirnik nośny składa się z czterech kompozytowych łopat zamocowanych do piasty. 

Śmigłowiec Bell 429 napędzany jest dwoma silnikami Pratt & Whitney Canada, model 

PW 207D1, o sumarycznej mocy 820 kW. 
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Rys. 6. Śmigłowiec Bell 429 w trzech rzutach – [źródło: www.bellhelicopter.com] 
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1.6.2. Dane śmigłowca 

Tabela 4. Płatowiec 

Rok 
budowy 

Producent 
Nr fabryczny 

płatowca 
Znaki 

rozpoznawcze 
Nr 

rejestru 
Data rejestru 

2020 
Bell Textron 

Canada 
Limited 

57412 SP-KKS 873 05.01.2021 r. 

 

ARC – data wydania: 29 stycznia 2021 r. 

Termin ważności: 29 stycznia 2022 r. 

Nalot płatowca od początku eksploatacji: około 30:00 FH 

Świadectwo Ważności Obsługi ważne do: 
 100 FH lub do 29 stycznia 

2022 r. 

Kolejne czynności okresowe:  Przegląd 100 FH lub roczny 

Tabela 5. Dane silników  

Rok produkcji Producent Model Nr seryjny 

2020 
Pratt & Whitney 

Canada 
PW 207D1 0839 

2020 
Pratt & Whitney 

Canada 
PW 207D1 0840 

Silniki zabudowane na śmigłowcu były nowe, a ich TSN wynosił jedynie około 30 h. 

Pierwsze czynności okresowe dotyczące silników powinny zostać wykonane po  

100 h ich pracy. 

Śmigłowiec był obsługiwany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w certyfikowanej 

organizacji obsługowej. Dokumentacja ciągłej zdatności do lotu była prowadzona 

prawidłowo. 

1.6.3. Masa i wyważenie śmigłowca 

Dane masowe: 

– masa pustego śmigłowca 2271,0 kg; 
– masa paliwa przed startem 405,0 kg; 
– masa załogi i pasażerów   412,5 kg; 
– masa bagażu     60,0 kg; 
– rzeczywista masa całkowita                               3148,5 kg; 

– dopuszczalna masa całkowita 3175,0 kg. 
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Rys. 7. Arkusz wyważenia śmigłowca Bell 429 sporządzony przez zespół badawczy PKBWL 

dla znanych oraz oszacowanych danych masowych dotyczących stanu z dnia, w którym 
doszło do wypadku [źródło: PKBWL] 

Ciężar i położenie środka ciężkości śmigłowca mieściły się w ograniczeniach 

podanych w POH. 
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1.7. Informacje meteorologiczne 

Lot był wykonywany z miejscowości Zagwiździe koło Opola do lądowiska EPPY. Lot 

był zaplanowany według przepisów VFR w nocy, w przestrzeni klasy G. 

 

Rys. 8. Prognoza obszarowa [źródło: Significant i Gamet] 

W dniu zdarzenia ogólna sytuacja pogodowa w Polsce była kształtowana przez 

rozległy układ wyżowy 1033 hPa z centrum nad Europą Południową, o charakterze 

stacjonarnym, z ciepłymi stabilnymi masami powietrza.  
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Rys. 9. Mapa Polski z podziałem na sektory AIRMET. Czerwoną linią oznaczono trasę przelotu 
śmigłowca [źródło: IMGW] 

 
W rejonie startu (rejon A2) oraz w rejonie zdarzenia (rejon A5) widzialność wynosiła  

3-5 km, ograniczona przez zamglenie. Lokalnie zmniejszała się od 1000 do 100 m na 

skutek zamglenia i marznącej mgły. W południowej części kraju w rejonie A5 niebo 

było bezchmurne, tylko w rejonie Beskidów występowało zachmurzenie 3-4/8 do  

5-7/8 o podstawach 2500-3000 ft z chmurami stratocumulus. Prognozowane 

zachmurzenie znajdowało się poza obszarem planowanego lądowania. Izoterma 0C 

prognozowana była na poziomie 10500-11000 ft, ale miejscami powietrze  

o temperaturze 0C mogło znajdować się blisko powierzchni ziemi. Wiatr o niewielkiej 

prędkości z kierunku zachodniego na południu kraju. We Wrocławiu, w czasie 

zdarzenia, obserwowano: słaby wiatr, widzialność 3500 m mgłę przyziemną, mały 

deficyt punktu rosy oraz bezchmurne niebo. 

W Katowicach, w czasie zdarzenia, prognozowany był słaby wiatr, widzialność  

400 m (ograniczona przez mgłę) z okresowymi wahaniami widzialności pogarszającej 

się do 100 m przy bezchmurnym niebie. 

W Katowicach, w czasie zdarzenia obserwowano: lekki wiatr, pogarszającą się 

widzialność nie przekraczającą 400 m, marznącą mgłę i mały deficyt punktu rosy. 

Tabela 6. Depesza TAF dla lotniska w Katowicach (EPKT) 

TAF EPKT 222330Z 2300/2324 25004KT 0400 FG NSC 

TEMPO 2300/2308 0100 FZFG OVC001 

BECMG 2308/2311 CAVOK= 
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Prognozy przewidywały, iż w czasie planowanego lotu temperatura będzie spadała 

nawet poniżej 0°C, wilgotność względna będzie na bardzo wysokim poziomie (blisko 

100%) a wiatr osiągnie prędkość do 5 m/s. Widzialność miała wynosić około 500 m 

i miała spadać. 

Warunki powyższe sprzyjały powstaniu mgły radiacyjnej. Ten rodzaj mgły powstaje 

w nocy, głównie nad ranem, na skutek nocnego wypromieniowania ciepła 

w warunkach równowagi pogodowej stałej, przy małej prędkości wiatru do około  

5 m/s. Podczas bezchmurnej nocy dochodzi do znacznego ochłodzenia podłoża,  

w wyniku tego powietrze będące nad gruntem również znacznie się ochładza. 

Spadek temperatury powietrza powoduje spadek prężności pary nasyconej,  

w rezultacie rośnie wilgotność względna, a po osiągnięciu temperatury punktu rosy 

para wodna skrapla się, tworząc mgłę. Podczas powstawania mgły radiacyjnej 

dochodzi do inwersji temperatury. 

1.8. Pomoce nawigacyjne 

Śmigłowiec był wyposażony w zintegrowaną awionikę typu „glass cockpit”, 

certyfikowaną do lotów IFR, przyrządy nawigacyjne Garmin GTN750 i GTN650, 

posiadał czteroosiowego autopilota, radar pogodowy oraz system TCAS. 

1.9. Łączność 

Podczas lotu pilot nie prowadził łączności radiowej z FIS. 

1.10. Informacje o lądowisku 

Lądowisko EPPY położone jest w miejscowości Piasek, w odległości 3 km na 

północny-wschód, od Pszczyny – współrzędne geograficzne punktu odniesienia 

50°00ꞌ23"N, 018°57'44"E. Lądowisko posiada dwa kierunki startu i lądowania: 27 i 09 

oraz płytę o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Pole wzlotów to kwadrat o boku 24 m. 

Elewacja lądowiska wynosi 247 m.  

Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań śmigłowców według przepisów 

VFR w dzień. Nie wyznaczono przestrzeni powietrznej w celu ochrony operacji 

lotniczych wykonywanych z lądowiska EPPY. 

Lądowisko posiadało oświetlenie włączane zdalnie przez pilota, w trakcie podejścia 

do lądowania było włączone (włącznik zdalny został odnaleziony na pokładzie 

śmigłowca). 
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Rys. 10. Odległość miejsca wypadku od lądowiska EPPY [źródło: www.google.pl] 

 

Rys. 11. Lądowisko EPPY – kierunki podejścia [źródło: www.google.pl] 

 

270 090º 

EPPY 
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1.11. Rejestratory pokładowe 

Śmigłowiec nie był wyposażony w rejestrator pokładowy (FDR), nie posiadał także 

rejestratora dźwięków w kokpicie (CVR), natomiast był standardowo wyposażony  

w następujące urządzenia zapisujące różnego rodzaju dane lotu:  

– Moduł Pamięci Danych (ADMM), zainstalowany w pokładowym bloku interfejsu 

danych (ADIU); 

– Rejestratory silnikowe (DCU), zapisujące za pośrednictwem elektronicznych 

systemów kontroli silników (EEC) parametry pracy silników. Każdy z silników był 

wyposażony w indywidualny EEC i DCU; 

– Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (DU) w kabinie pilotów (ogółem 3 szt.). 

PKBWL zwróciła się do TSB o pomoc w odczycie danych z powyższych urządzeń, 

które zostały odczytane przez Bell Textron Canada Ltd. pod nadzorem TSB. 

Zapisane dane zostały poddane analizie, której wyniki zawiera TSB ENGINEERING 

LABORATORY REPORT LP050/2021.  

Z ADMM, EEC i DCU zostały odczytane wszystkie dane. Wszystkie zarejestrowane 

uszkodzenia korespondowały z sekwencją zderzenia śmigłowca z ziemią. W danych 

nie ujawniono niczego, co wskazywałoby na to, że systemy śmigłowca działały 

nieprawidłowo.  

Dane ze wszystkich trzech DU zostały również pomyślnie odczytane. Na ich 

podstawie zobrazowano przebieg ostatnich minut lotu (Rys. 12, 13, 14).  

 
Rys. 12. Profil lotu śmigłowca (ostatnie minuty)  

[źródło: TSB Engineering Laboratory Report LP050/2021] 
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Rys. 13. Tor lotu śmigłowca: miejsce pierwszego podejścia do lądowania oznaczono 
kółkiem czerwonym, lądowisko oznaczono kółkiem zielonym, miejsce przekroczenia 
momentu TQ obrotowego zaznaczono niebieską strzałką [źródło: PKBWL] 

 
Rys. 14. Ścieżka drugiego podejścia do lądowania: miejsce wypadku oznaczono kółkiem 
białym, miejsce drugiego podejścia do lądowania oznaczono kółkiem żółtym, miejsce 
pierwszego podejścia do lądowania oznaczono kółkiem czerwonym, lądowisko 
oznaczono kółkiem zielonym, miejsce włączenia reflektora oznaczono białym trójkątem 
a drugie przekroczenie momentu obrotowego TQ oznaczono strzałka białą  
[źródło: PKBWL] 
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Podczas drugiej próby lądowania pilot włączył reflektor pokładowy, co przy 

występującej mgle, spowodowało olśnienie i chwilową utratę widoczności 

przez pilota (według relacji pasażerki na zewnątrz zrobiło się „zupełnie biało”). 

Pilot przerwał lądowanie i wykonał zakręt w prawo o około 160° z jednoczesnym 

gwałtownym naborem wysokości (drugie przekroczenie momentu obrotowego TQ), 

co przy braku widoczności doprowadziło prawdopodobnie do utraty orientacji 

przestrzennej. 

Kilka sekund później śmigłowiec w locie z pochyleniem na nos około 17º (Rys. 19, 

20) zderzył się z drzewami a następnie z ziemią. 

Pilot dobrze znał położenie lądowiska i otaczające je warunki terenowe. Wiedział, że 

na końcu ściany lasu biegnącej ze wschodu na zachód znajduje się lądowisko. Nie 

widział ziemi z powodu mgły, ale mógł widzieć wierzchołki drzew i prawdopodobnie 

po nich próbował znaleźć miejsce lądowania. Przy pierwszym podejściu zbliżył się 

jednak za blisko do ściany lasu i w konsekwencji przerwał lądowanie. 

Przy drugim podejściu do lądowania, pilot nadal nie widział powierzchni ziemi, lecąc  

z kursem zachodnim doleciał do niewielkiej przecinki w lesie, którą mógł wziąć za 

koniec ściany lasu i w tym miejscu szukał lądowiska. 

ADMM w ostatnim locie odnotował dwa przekroczenia: 

− o godz. 22:56:07, odnotowano przekroczenie limitu momentu obrotowego (TQ), 

który osiągnął 105,6% wartości dopuszczalnej dla maksymalnej mocy ciągłej; 

− o godz. 22:58:31, odnotowano drugie przekroczenie limitu TQ, który osiągnął 

108,5% wartości dopuszczalnej dla maksymalnej mocy ciągłej. 

Pomiędzy powyższymi przekroczeniami, w czasie 2 minut i 30 sekund zapisy 

momentu obrotowego na wale silnika nr 1 i nr 2 były w normie i wynosiły odpowiednio: 

54,2% i 54,3%. 

Najmniejsze prędkości śmigłowca względem ziemi (GS) odnotowano o godz.: 

− 22:56:06 (1 sekundę przed pierwszym przekroczeniem TQ) GS1=4,13 kt; 

− 22:58:30 (1 sekundę przed drugim przekroczeniem TQ) GS2=6,00 kt. 

1.12. Informacje o szczątkach i zderzeniu 

Widok ogólny miejsca wypadku pokazano na Rys. 15, 16, 17,18. 

Wszystkie szczątki śmigłowca odnalezione zostały na skraju lasu, w jednym rejonie, 

o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Nie stwierdzono, aby jakakolwiek 

część śmigłowca oddzieliła się od niego przed kontaktem z drzewami. 

Kilka sekund przed wypadkiem, lecąc z kursem około 270°, śmigłowiec wykonał 

zakręt w prawo o około 160° z naborem wysokości, a następnie w locie nurkowym 

po prostej zniżając się zderzył się z drzewami z prędkością GS50 kt (Rys. 19, 20). 
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Pierwszy kontakt z wierzchołkami drzew miały łopaty wirnika głównego, które uległy 

uszkodzeniom, ścinając kolejne drzewa, po czym śmigłowiec zderzył się z ziemią 

z prędkością GS66 kt, a następnie przewrócił się na lewy bok. 

 

Rys. 15. Rejon wypadku – strzałka niebieska wskazuje kierunek lotu, lądowisko EPPY 
zaznaczone kółkiem zielonym [źródło: PKBWL] 

 

 

Rys. 16. Rejon wypadku – strzałka niebieska wskazuje kierunek lotu, kółkiem czerwonym 
zaznaczono miejsce wypadku [źródło: PKBWL] 
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Rys. 17. Rejon wypadku – strzałka niebieska wskazuje kierunek lotu, kółkiem czerwonym 
zaznaczono miejsce wypadku [źródło: PKBWL] 

 

 

Rys. 18. Rejon wypadku – czerwoną elipsą zaznaczono rozrzut głównych elementów wraku 
śmigłowca [źródło: PKBWL] 



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
ŚMIGŁOWIEC BELL 429 SP-KKS, 22 LUTEGO 2021 R., LĄDOWISKO PIASEK (EPPY) 

 

RAPORT KOŃCOWY 26 z 37 

 

 

Rys. 19. Miejsce wypadku – płaszczyzna pionowa przechodząca przez tor lotu śmigłowca: 
niebieska przerywana linia, łącząca dwa konary drzew ze ściętymi wierzchołkami (żółte kółka) 
pokazuje kąt zniżania (około 17°). Wrak śmigłowca zaznaczono czerwonym kółkiem [źródło: 
PKBWL] 

 

 

Rys. 20. Miejsce wypadku – zbliżenie ściętego konaru drzewa (żółte kółko) z zaznaczoną 
płaszczyzną cięcia (żółta linia przerywana) pod kątem około 27° [źródło: PKBWL] 

1.13. Informacje medyczne i patologiczne 

W wyniku wypadku pilot oraz pasażer zajmujący miejsce w kabinie pilota ponieśli 

śmierć na miejscu z powodu rozległych, wewnętrznych obrażeń wielonarządowych. 

Pasażerowie przebywający w kabinie pasażerskiej doznali poważnych obrażeń ciała, 

wymagających kilkumiesięcznej hospitalizacji.  

17° 

27° 
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Nie znaleziono dowodów na to, że jakakolwiek choroba, niezdolność do działania lub 

czynniki fizjologiczne wpłynęły na czynności pilota.  

1.14. Pożar 

Na skutek wypadku doszło do osmoleń i pożaru. Podczas szczegółowych oględzin 

wraku w rejonie kratki wentylacyjnej i osłony lewego silnika ujawniono miejsce 

noszące ślady oddziaływania ognia. Zbiorniki paliwa nie uległy rozszczelnieniu. 

 

Rys. 21. Ślady działania ognia ujawnione w obrębie osłony lewego silnika śmigłowca  

[źródło: PKBWL] 

 

Rys. 22. Osłona lewego silnika śmigłowca po zdemontowaniu [źródło: PKBWL] 
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Kompozytowa osłona lewego silnika uległa nadpaleniu. Ujawniono także ślady 

działania ognia w postaci sadzy i niewielkich nadpaleń osłon przewodów paliwowych. 

Źródłem osmalenia osłony lewego silnika był olej wyciekający z uszkodzonego 

przewodu instalacji olejowej na gorące elementy silnika. Charakter uszkodzenia 

pokazano na Rys. 21, 22, 23. Ogień zgasł samoczynnie. 

 

Rys. 23. Ślady lokalnego działania ognia w rejonie lewego silnika śmigłowca – widok po 
zdjęciu osłony silnika [źródło: PKBWL] 

1.15. Czynniki przeżycia 

Osoby, które poniosły śmierć w wyniku wypadku, zajmowały dwa przednie fotele  

w kabinie załogi. Każdy fotel śmigłowca został fabrycznie wyposażony w 4-punktowe 

pasy bezpieczeństwa. Pasem głównym jest pas biodrowy, zakotwiony w rejonie 

połączenia siedziska fotela z jego oparciem. Z pasem biodrowym łączą się dwa pasy 

barkowe, przytrzymujące siedzącą osobę pionowo, zakotwione do struktury za 

plecami siedzącego, na wysokości jego karku.  

Pilot i pasażer siedzący obok siebie mieli zapięte jedynie pasy biodrowe, które zostały 

przecięte podczas akcji ratowniczej. Pasy barkowe pozostały w stanie 

nienaruszonym, ponieważ były niezapięte podczas wypadku. Pasażerowie siedzący 

w kabinie pasażerskiej mieli zapięte pasy biodrowe i barkowe. 

W chwili zderzenia śmigłowca z ziemią na osoby znajdujące się na pokładzie działało 

duże przeciążenie skierowane do przodu. Osoby siedzące w kabinie załogi mieli 

zapięte jedynie pasy biodrowe, pozostały w fotelach, jednak ich torsy zostały 
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przemieszczone do przodu i w dół (w stronę kolan) w wyniku działania siły 

bezwładności. W ten sposób ich klatki piersiowe weszły w kolizję z drążkami 

sterowymi śmigłowca (o czym świadczą uszkodzenia drążków i obrażenia pilota  

i pasażera siedzącego z przodu). 

Wszystkie fotele zamontowane wewnątrz śmigłowca były po wypadku w dobrym 

stanie. Wsporniki mocujące fotele w kabinie załogi do podłogi uległy częściowej 

deformacji. Świadczy to o odebraniu przez konstrukcję foteli części energii uderzenia 

śmigłowca o ziemię.  

 

Rys. 24. Fotele w kabinie załogi śmigłowca Bell 429 zachowane po wypadku [źródło: PKBWL] 

Pasażerowie zajmujący miejsca w kabinie pasażerskiej odnieśli poważne obrażenia 

ciała. Z wraku śmigłowca wydostali się o własnych siłach, jeszcze przed przybyciem 

służb ratunkowych. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu zdarzenia po około 30 

minutach od wypadku i udzieliły pomocy poszkodowanym. 

Z powodu uszkodzenia anteny zewnętrznej nadajnika ELT w trakcie wypadku, sygnał 

z nadajnika nie był transmitowany. 

1.16. Testy i badania 

W ramach badania przeprowadzono: 

1) Ogólne oględziny wraku śmigłowca i miejsca zdarzenia, bezpośrednio po 

wypadku. 

2) Badanie wraku śmigłowca w miejscu jego składowania obejmujące: 

a) szczegółowe oględziny całego wraku; 
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b) sprawdzenie ciągłości kinematyki układów sterowania; 

c) ocena stanu technicznego silników oraz ich zewnętrznych uszkodzeń; 

d) sprawdzenie czystości sygnalizatorów opiłkowania przekładni głównej 

i silników; 

e) zlanie paliwa ze zbiorników; 

f) pobranie próbek paliwa i oleju silnikowego do ewentualnych badań; 

g) sprawdzenie zgodności ukompletowania silników oraz jego osprzętu  

z dokumentacją ciągłej zdatności do lotu; 

h) demontaż i zabezpieczenie urządzeń elektronicznych rejestrujących 

parametry pracy silników oraz parametry lotu śmigłowca. 

3) Odczyt i analizę danych z urządzeń wymienionych w pkt 1.11 (wykonano przy 

współpracy z TSB i producentem śmigłowca). 

Nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie jakiejkolwiek niesprawności mogącej 

przyczynić się do zaistnienia wypadku.   

1.17. Informacje o organizacjach i działalności administracyjnej 

Operatorem statku powietrznego była firma prywatna – spółka z o. o. z siedzibą 

w miejscowości Piasek k. Pszczyny. Do dnia wypadku firma posiadała dwa 

śmigłowce typu Bell: Bell 407 GX oraz Bell 429.  

Pilot, który poniósł śmierć w wypadku, był zatrudniony w ww. firmie i wykonywał loty 

dyspozycyjne na potrzeby operatora na obydwu śmigłowcach. 

Zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu zajmowała się organizacja CAMO, 

posiadająca certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

1.18. Informacje uzupełniające 

Na podstawie zapisu radarowego dokonano zobrazowania najbardziej 

prawdopodobnego przebiegu trasy lotu od startu z miejscowości Zagwiździe do 

miejsca zdarzenia w rejonie lądowiska Piaski (EPPY). 
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Rys. 25. Trasa lotu utworzona ze znaczników zobrazowania radarowego  
[źródło: PAŻP, Google Earth] 

O godzinie 23:27:56 śmigłowiec SP-KKS pojawił się po raz pierwszy na 

zobrazowaniu radarowym systemu PEGASUS_213. Szybko rosnąca wysokość oraz 

prędkość wskazywały, że miało to miejsce tuż po starcie, w rejonie miejscowości 

Zagwiździe.  

O godzinie 23:28:44 kontakt radarowy został utracony, a następnie o godzinie 

23:34:30 pojawiło się pierwotne echo radarowe, wskazujące (z dużym 

prawdopodobieństwem), że był to śmigłowiec SP-KKS. Od tego czasu echo to było 

nieprzerwanie śledzone do godziny 23:51:36, kiedy kontakt radarowy został utracony 

w odległości 10 NM na północ od lądowiska EPPY.  

1.19. Użyteczne lub efektywne metody badań 

Zastosowano standardowe metody badawcze. 

2. ANALIZA 

2.1. Operacje lotnicze 

2.1.1. Kwalifikacje pilota 

Pilot posiadał niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania lotów 

śmigłowcem Bell 429. Biorąc pod uwagę całkowity nalot pilota (4900 FH), jego 

doświadczenie można ocenić jako duże. Należy, jednakże zwrócić uwagę na fakt, że 

                                                  
3 System zarządzania ruchem lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 
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pomimo dużego nalotu na śmigłowcach, w tym również na śmigłowcach typu Bell, 

doświadczenie pilota na typie Bell 429 było minimalne. Oprócz 8 godzin wylatanych 

podczas przeszkolenia na Bell 429, które ukończył 3 miesiące przed wypadkiem, na 

tym typie Bell 429 wylatał około 30 godzin 

2.1.2. Procedury operacyjne 

Według relacji świadków, pilot sprawdził stan pogody przed lotem. 

2.1.3. Pogoda 

W dniu wypadku prognozowano, iż w czasie planowanego lotu temperatura będzie 

spadała poniżej 0°C, wilgotność względna będzie na bardzo wysokim poziomie 

(blisko 100%), a wiatr osiągnie prędkość do 5 m/s. Widzialność tego dnia miała 

wynosić około 500 m i miała spadać. Powyższe warunki sprzyjały powstawaniu mgły 

radiacyjnej. 

Start śmigłowca odbył się w warunkach meteorologicznych powyżej minimów VFR, 

jednakże w planowanym miejscu lądowania należało spodziewać się wystąpienia 

mgły radiacyjnej, utrudniającej wykonanie bezpiecznego lądowania. 

Prognozy pogody pokrywały się z rzeczywiście panującymi warunkami, co 

potwierdzono przeglądając nagrania z kamer monitoringu w rejonie lądowiska EPPY. 

Pilot, w trakcie przygotowania do lotu, miał dostęp do aktualnych prognoz pogody, 

które według relacji świadków przeanalizował (informował właściciela śmigłowca 

o pogarszających się warunkach pogodowych w rejonie lądowiska). 

Około godziny 00:00 załoga śmigłowca LPR wykonująca lot szkolny w rejonie 

wypadku zaobserwowała pojawienie się mgły przyziemnej i w związku z tym 

przerwała zadanie i powróciła na lotnisko startu (EPKM), gdzie bezpiecznie 

wylądowała o godzinie 00:17. Lot LPR wykonywany był z wykorzystaniem NVG. 

W czasie dolotu do planowanego miejsca lądowania śmigłowiec znalazł się  

w warunkach intensywnego zamglenia powietrza oraz marznącej mgły. 

Kontynuowanie lotu według VFR, przy wymaganej widzialności co najmniej 800 m, 

było niemożliwe. W takim przypadku należało zmienić trasę lotu i lądować w innym 

miejscu. Wykonanie podejścia do lądowania według VFR w warunkach poniżej VMC 

było niezgodne z przepisami. 

2.1.4. Przepisy lotnicze 

W AIP VFR Polska w pkt. VFR ENR – 1.2 pkt. c) wskazano, że loty z widocznością 

w nocy mogą być wykonywane pod warunkiem stosowania się między innymi do 

następujących wymogów: 

1) jeżeli lot nie będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska, plan lotu 

przedstawia się zgodnie z przepisami zawartymi w SERA.4001 lit. b) pkt 64; 

                                                  
4  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w 
odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające 
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2) ile jest to możliwe, operatorzy lotów nawiązują i utrzymują dwukierunkową 

łączność radiową na odpowiednim kanale komunikacyjnym ATS; 

Przy określeniu minimalnej widzialności w locie według VFR, wskazano, że: 

Można zezwolić na loty śmigłowców przy widzialności w locie mniejszej niż 

1500 m, ale nie mniejszej niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością 

zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub 

jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji. 

Lot został zaplanowany w nocy, a długość wybranej trasy lotu wynosiła około 120 km 

i nie przebiegała w sąsiedztwie miejsca startu. Zatem złożenie planu lotu na ten lot 

było obowiązkowe, czego nie wykonano. 

Złożenie planu lotu na lot VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej klasy G 

zapewnia statkowi powietrznemu służbę alarmową. Utrzymywanie łączności radiowej 

z ośrodkami informacji powietrznej, choć nieobowiązkowe w takich lotach, może 

znacząco skrócić czas uruchomienia akcji poszukiwawczo-ratowniczej. 

2.1.5. Pomoce nawigacyjne i lądowisko 

Pilot nie utrzymywał w czasie lotu łączności z ośrodkami FIS. W przypadku tego lotu 

nie było to obowiązkowe, ale zalecenie zawarte powyżej w brzmieniu „o ile jest to 

możliwe, operatorzy lotów nawiązują i utrzymują dwukierunkową łączność 

radiową na odpowiednim kanale komunikacyjnym ATS” wyraźnie wskazuje, że 

takie działanie byłoby właściwe. 

W czasie dolotu do planowanego miejsca lądowania śmigłowiec znalazł się 

w warunkach intensywnego zamglenia powietrza oraz marznącej mgły. 

Kontynuowanie lotu z widocznością powierzchni ziemi, przy wymaganej wartości 

widzialności co najmniej 800 m, było niemożliwe. Po napotkaniu warunków 

atmosferycznych gorszych niż określone w przepisach należało zmienić trasę lotu 

tak, aby możliwe było wykonanie lądowania w innym miejscu. Wykonanie podejścia 

do lądowania według VFR w warunkach poniżej VMC było niezgodne z przepisami. 

2.2. Przeżywalność 

2.2.1. Działania służb ratowniczo-gaśniczych 

Służby ratowniczo-gaśnicze przybyły na miejsce wypadku po około 30 minutach od 

otrzymania powiadomienia. Dotarcie do wraku i poszkodowanych było utrudnione  

z powodu problemów ze zlokalizowaniem miejscu upadku śmigłowca w terenie 

zalesionym oraz z powodu ograniczonej widzialności spowodowanej mgłą. 

2.2.2. Aspekty przeżycia 

Osoby, które poniosły śmierć w wyniku wypadku, zajmowały dwa przednie fotele  

(w kabinie załogi) śmigłowca. Każdy z foteli śmigłowca Bell 429 został fabrycznie 

                                                  
rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 
730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010. SERA.4001 Składanie planu lotu, b) Plan lotu jest przedstawiany, przed 
każdym lotem zaplanowanym do wykonania w nocy, jeżeli wiąże się to z opuszczeniem sąsiedztwa lotniska. 
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wyposażony w 4-punktowe pasy bezpieczeństwa. Pilot i pasażer siedzący obok, 

w chwili zdarzenia mieli zapięte jedynie pasy biodrowe. Pasażerka i pasażer siedzący 

z tyłu zapięci byli w pasy biodrowe i barkowe. 

Śmigłowiec zderzył się z ziemią z niewielką prędkością pionową (o czym świadczy 

kąt zniżania patrz Rys. 19, 20) i prędkością postępową GS66 kt (122 km/h). 

Pilot i pasażer siedzący z przodu ponieśli śmierć na miejscu w wyniku wewnętrznych 

obrażeń wielonarządowych będących konsekwencją zderzenia ich tułowi z drążkami 

sterowymi śmigłowca. 

Pomimo rozległych zniszczeń kabina pilota zachowała swój kształt. Fotele w kabinie, 

które przejęły na siebie i częściowo zamortyzowały siłę uderzenia, pozostały trwale 

zamocowane do konstrukcji śmigłowca. 

Gdyby pilot i pasażer mieli zapięte barkowe pasy bezpieczeństwa, istniało duże 

prawdopodobieństwo, że mogli przeżyć wpadek. 

  

Rys. 26. Fotel pilota: widoczny złamany drążek sterowy, miejsce oznaczone żółtym kółkiem. 
[źródło: PKBWL] 
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Rys. 27. Fotel pasażera: widoczny złamany drążek sterowy, miejsce oznaczone żółtym 
kółkiem. [źródło: PKBWL] 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 

3.1. Ustalenia Komisji 

3.1.1. Statek powietrzny 

1) Śmigłowiec był certyfikowany, wyposażony i obsługiwany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2) Śmigłowiec posiadał ważne ubezpieczenie OC. 

3) Po wypadku w zbiornikach śmigłowca znajdowało się około 350 litrów paliwa Jet 

A-1. 

4) W chwili startu śmigłowiec był zdatny do lotu. 

5) Masa i środek ciężkości śmigłowca mieściły się w wyznaczonych granicach. 

6) Nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie usterek lub nieprawidłowości  

w działaniu śmigłowca, które mogłyby przyczynić się do wypadku. 

7) Przed zderzeniem z drzewami konstrukcja śmigłowca była nienaruszona. 

8) Wszystkie uszkodzenia śmigłowca były wynikiem zderzenia z drzewami  

i z ziemią. 

9) Paliwo, które pozostało w zbiornikach statku powietrznego nie było 

zanieczyszczone. 
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3.1.2. Pilot 

1) Pilot posiadał ważną licencję i kwalifikacje do wykonania lotu, zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

2) Pilot posiadał właściwe, ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie. 

3) Pilot posiadał niewielkie doświadczenie na śmigłowcu Bell 429. 

 

3.1.3. Operacje lotnicze 

1) Pilot miał dostęp do aktualnych prognoz pogody i miał świadomość 

pogarszających się warunków atmosferycznych. 

2) Pilot miał podgląd lądowiska z kamery przemysłowej umieszczonej na hangarze. 

3) Prognozy pogody pokrywały się z rzeczywiście panującymi warunkami 

atmosferycznymi w rejonie planowanego lądowania. 

4) Po napotkaniu warunków atmosferycznych poniżej minimów przewidzianych dla 

lotów VFR pilot kontynuował zaplanowany lot. 

5) Warunki atmosferyczne miały wpływ na zaistnienie wypadku. 

6) Pilot nie prowadził korespondencji radiowej z organami ATS w czasie lotu. 

7) Wykonanie lotu VFR w nocy po trasie poza sąsiedztwem lotniska bez złożenia 

planu lotu oraz podejść do lądowania w warunkach atmosferycznych poniżej 

wymaganych minimów było niezgodne z przepisami lotniczymi. 

 

3.1.4. Operator 

1) Operatorem śmigłowca była prywatna firma – spółka z o.o. 

 

3.1.5. Miejsce planowanego lądowania 

1) Lądowisko EPPY (dopuszczone do użytkowania w dzień) było wyposażone 

w oświetlenie z możliwością jego zdalnego włączania. 

2) W czasie prób podejścia do lądowania oświetlenie lądowiska było włączone. 

  

3.1.6. Rejestratory pokładowe 

1) Śmigłowiec nie był wyposażony w rejestrator pokładowy (FDR) oraz rejestrator 

dźwięków w kokpicie (CVR), według przepisów nie było to wymagane. 

2) Śmigłowiec był wyposażony w urządzenia zapisujące różnego rodzaju dane lotu. 

3) Dane odczytane z urządzeń zabudowanych na pokładzie śmigłowca pozwoliły na 

odtworzenie i analizę przebiegu zdarzenia. 

 

3.1.7. Zagadnienia medyczne 

1) Nie znaleziono dowodów na to, że niezdolność do działania lub czynniki 

fizjologiczne wpłynęły na czynności pilota. 

 

3.1.8. Przeżywalność 

1) Pilot i pasażer siedzący w kabinie pilota nie mieli zapiętych barkowych pasów 

bezpieczeństwa, co znacząco zmniejszyło prawdopodobieństwo ich przeżycia. 
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2) Pilot i pasażer siedzący w kabinie pilota ponieśli śmierć na miejscu. 

3) Pasażerowie siedzący w kabinie pasażerskiej, pomimo poważnych obrażeń, 

opuścili wrak śmigłowca o własnych siłach. 

4) Przybycie służb ratowniczych na miejsce wypadku po około 30 minutach nie miało 

wpływu na szanse przeżycia wypadku przez pilota i pasażera siedzącego  

w kabinie pilota. 

5) Służby ratownicze udzieliły pierwszej pomocy medycznej rannym pasażerom na 

miejscu zdarzenia. 

3.2. Przyczyny wypadku 

1) Błąd pilota polegający na próbie lądowania bez widoczności ziemi.  

2) Utrata przez pilota orientacji przestrzennej podczas podejścia do lądowania, 

po włączeniu reflektora lądowania przy panującej mgle. 

3.3. Czynniki sprzyjające 

1) Kontynuowanie lotu pomimo pogorszenia warunków atmosferycznych 

poniżej minimalnych dla lotu VFR. 

2) Występująca mgła radiacyjna w płatach. 

3) Małe doświadczenie pilota w pilotowaniu śmigłowca Bell 429. 

4. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

PKBWL po zakończeniu badania nie zaproponowała zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa. 

 

 

KONIEC 

Kierujący zespołem badawczym 

 

...................................................... 

(podpis na oryginale) 

 


