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Zagadnienia

Zagadnienia:

➢ Normy prawne

➢ Zagrożenia współpracy pomiędzy sektorem wojskowym i 

cywilnym

➢ Działalność IMON ds. BL

➢ Wybrane zdarzenia lotnicze



Normy prawne

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

➢ Komisję Lotnictwa Państwowego powołuje w drodze decyzji Minister 

Obrony Narodowej na okres jednego roku. 

➢ Podczas badania wypadków i incydentów lotniczych zespół badawczy 

korzysta z pomocy jednostek lotniczych i innych instytucji, w których 

zaistniał wypadek lub incydent lotniczy

➢ współpraca z organami prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Policji i 

innymi organami administracji państwowej i samorządowej 

➢ Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego po otrzymaniu 

informacji o zaistnieniu wypadku lub incydentu lotniczego kwalifikuje go 

jako: wypadek lotniczy, poważny incydent lotniczy lub inny 

incydent lotniczy i może:

➢ W przypadku wypadku lub poważnego incydentu lotniczego powołać 

zespół badawczy i wyznaczyć osobę kierującą zespołem



Normy prawne

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

➢ W przypadku innego incydentu lotniczego podjąć decyzję o jego 

badaniu przez Komisję Lotnictwa Państwowego albo wskazać osobę 

spośród członków Komisji Lotnictwa Państwowego nadzorującą 

badanie tego incydentu przez użytkownika statku powietrznego 

➢ Kierujący zespołem:

➢ Po przybyciu na miejsce wypadku lub incydentu lotniczego 

poinformowanie właściwego miejscowo organu Policji, Żandarmerii 

Wojskowej lub prokuratury o przystąpieniu do badania, w przypadku 

gdy organy te podjęły postępowanie, oraz współpraca z nimi w celu 

uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lotniczym

➢ Określanie zakresu czynności 

➢ Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz

➢ Przedstawianie przewodniczącemu Komisji Lotnictwa Państwowego 

wstępnych ustaleń i propozycji zaleceń



Normy prawne

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

➢ Przygotowanie wraz z zespołem badawczym projektu raportu końcowego i 

przedstawienie go osobiście lub przez wyznaczonego przez siebie członka 

zespołu badawczego na posiedzeniu Komisji Lotnictwa Państwowego

➢ Zapoznania się z projektem raportu końcowego

➢ 14 dni na zapoznanie się z projektem raportu

➢ Możliwość wniesienia zastrzeżeń oraz uwag do projektu raportu

➢ Zastrzeżenia i uwagi, Komisja Lotnictwa Państwowego może uwzględnić 

lub odrzucić. W przypadku ich odrzucenia zastrzeżenia i uwagi załącza się 

do raportu końcowego.

➢ Projekt raportu końcowego nie podlega upublicznieniu

➢ Uchwała w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego

➢ Raport końcowy
➢ Dowódca Rodzaju Sił Zbrojnych

➢ Kierownik jednostki organizacyjnej

➢ Podmioty wskazane przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa 

Państwowego



Normy prawne

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

➢ Minister Obrony Narodowej może wznowić badanie wypadku lub 

incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub 

dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny.

➢ Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego 

zbadania tego wypadku lub incydentu. 

➢ Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego nie może ingerować 

w przebieg prac podkomisji 

➢ Raport z prac podkomisji przedstawiany jest Ministrowi Obrony 

Narodowej i Komisji Lotnictwa Państwowego. 



Zagrożenia współpracy

Brak dostępu do zdarzeń lotniczych rejestrowanych w 

ULC (CBZ) dotyczących wojskowych statków 

powietrznych
➢ & 10. Obowiązki Sekretarza Komisji Lotnictwa Państwowego 

➢ pkt 7 wymiana informacji o wypadkach i incydentach 

lotniczych z Państwową Komisją Badania Wypadków 

Lotniczych 

➢ Propozycja
➢ Utworzenie „pliku, katalogu” w bazie ULC umożliwiający 

wgląd w zdarzenia lotnicze dla przedstawicieli KBWL LP 

(zdarzenia lotnicze dotyczące wojskowych statków 

powietrznych)

CBZ – wgląd do centralnej bazy zgłoszeń



Działalność IMON ds. BL

W lotnictwie Sił Zbrojnych oraz podległych resortów
➢ Stała ilość zdarzeń lotniczych 1000

➢ Zdarzenia zgłaszane są jako 
➢ ocurrence

➢ incident

➢ serious incydent

➢ mishap

➢ W działalności profilaktycznej wydawane są „Biuletyny 

Bezpieczeństwa Lotów” (półroczne, roczne)

➢ Raporty oraz biuletyny przedkładane są Ministrowi Obrony 

Narodowej

➢ Uczestnictwo w konferencjach bezpieczeństwa lotów
➢ Air Flight Safety Committee AFFSC (Europe) 

➢ Flight Safety Working Group FSWG - posiedzenie grupy roboczej 

NATO

➢ ISASI - uczestnictwo

➢ ESASI – brak uczestnictwa (za duży obszar cywilny)



Działalność IMON ds. BL

IMON ds. BL – szkolenie:
➢ Wewnętrzny kurs doskonalący – „Bezpieczeństwo lotów w 

lotnictwie SZ RP”

➢ Wprowadzenie STANAG 7238 – szkolenie oficerów 

bezpieczeństwa lotów w m. Oberamengau (wzorcowy dokument 

w NATO)



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotnicze
➢ Poważny incydent śmigłowca W-3WARM

Urwane połączenie spływu oleju z przestrzeni turbiny 

napędowej



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent  samolotu C-130E Hercules

Przednie podwozie samolotu. Pęknięcie rozdzielcze lewego 

wspornika mocowania przedniej goleni podwozia



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent samolotu TS-11  

Położenie samolotu oraz widok zbiornika opadowego odpowiadająca jego 

położeniu w locie odwróconym w momencie wystąpienia sygnału brak 

ciśnienia paliwa. 



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent samolotu MiG-29UBM

Ślady masy zalewowej (bigumy) na przedniej płycie klina wlotu 

samolotu 



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent samolotu MiG-29UB

Widoczne uszkodzenia dolnej płyty hamulca aerodynamicznego w postaci 

wygięcia opływu i popękania poszycia, spowodowane uderzeniami w nią 

gumowego kołpaka



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent śmigłowca Bell-206

Nieplanowane lądowanie w terenie. Utrata zasilania elektrycznego 

skutkująca wyłączeniem elektrycznych systemów pokładowych 

śmigłowca



Wybrane zdarzenia lotnicze
Działając na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

„Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności”.

➢ Wybrane zdarzenia lotniczy
➢ Poważny incydent  śmigłowca Mi-2R  

Przymusowe lądowanie w terenie. Spadek mocy lewego zespołu 

napędowego powodujący znaczne ograniczenie osiągów śmigłowca do 

bezpiecznego kontynuowania lotu



IMON ds. 

PYTANIA?


