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„Aeroplane upset” 
 

Sformułowanie „aeroplane upset” tłumaczone jest jako „sytuacja krytyczna” samolotu. ICAO Doc. 10011 podaje 
definicję sytuacji krytycznej jako sytuacji w locie, kiedy samolot przekracza w sposób niezamierzony parametry zwykle 
występujące w operacjach lub podczas szkolenia, definiowane poprzez wystąpienie co najmniej jednego z wymienionych 
parametrów: 

- położenie w pochyleniu przekraczające 25 stopni, nos zadarty; lub 
- położenie w pochyleniu przekraczające 10 stopni, nos pochylony; lub 
- kąt przechylenia większy niż 45 stopni; lub 
- lot z zachowaniem powyższych parametrów, ale z prędkością nieodpowiednią do warunków. 
W Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/1974 z dnia 14.12.2018 r. znajdziemy też definicję szkolenia 

w zakresie zapobiegania sytuacjom krytycznym i wyprowadzania samolotu z takich sytuacji i jest to „…szkolenie 
obejmujące: 

- szkolenie w zakresie zapobiegania sytuacjom krytycznym w samolocie: połączenie wiedzy teoretycznej i 
szkolenia w locie, służące przyswojeniu przez załogi lotnicze kompetencji niezbędnych do zapobiegania sytuacjom 
krytycznym w samolotach; oraz 

- szkolenie w zakresie wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych: połączenie wiedzy teoretycznej i szkolenia 
w locie, służące przyswojeniu przez załogi lotnicze kompetencji niezbędnych do wyprowadzania samolotu z sytuacji 
krytycznych.” 

Po 20.12.2019 r. UPRT ma być obowiązkową częścią szkoleń do licencji zawodowej CPL(A), MPL, ATPL(A) oraz na 
klasę lub typ samolotu, prowadzonych przez zatwierdzone organizacje ATO. Szkolenie UPRT będzie występowało jako 
szkolenie podstawowe (jako element w/w szkoleń) lub zaawansowane (jako osobny kurs). 

Ideą i celem wprowadzenia szkoleń UPRT jest lepsze przygotowanie załóg i wykształcenie w pilotach zwiększonej 
świadomości zagrożeń oraz świadomości wystąpienia warunków mogących prowadzić do sytuacji krytycznych. Drugim 
równie ważnym celem jest nauczenie pilotów skutecznego wyprowadzenia samolotu z sytuacji krytycznej w 
odpowiednim czasie i przewrócenia bezpiecznych parametrów lotu.  

Wprowadzenie elementów UPRT do procesu szkolenia było następstwem analiz wypadków lotniczych, które 
miały miejsce w ciągu ostatniej dekady w Europie i na świecie. Przyniosły one wniosek, że sytuacje krytyczne lub utrata 
sterowności samolotu należą do głównych czynników ryzyka w operacjach lotniczych ze skutkiem śmiertelnym oraz 
postanowiono im zapobiegać (Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2018-2022). Dlatego sytuacje krytyczne 
powinny stanowić element szkolenia pilota na różnych etapach nabywania umiejętności lotniczych. 

Co istotne, w przypadku szkoleń CPL(A), MPL, ATPL(A), rozpoczętych przed dniem 20.12.2109 r. szkolenie UPRT 
nie jest obowiązkowe, pod warunkiem, że egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony najpóźniej do dnia 20.12.2021 
roku. 
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Kiedy statek powietrzny nie może latać, czyli 
sprawny ale niezdatny 
 

Co może być czynnikiem uniemożliwiającym wykonanie lotu statkiem powietrznym? Pisaliśmy już o tym nie raz. 
Może to być ograniczenie czasowe, przykładowo: upływ czasu ubezpieczenia statku powietrznego, nieważność 
świadectwa ważności obsługi (MS) lub innych dokumentów koniecznych, mających znaczenie dla utrzymania sp w 
zdatności do lotu. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie przez dowódcę sp przed lotem zawartości teczki, która znajduje 
się na pokładzie.  

Najbardziej newralgicznym dokumentem jest właśnie MS, dlatego, że jego ograniczenia mogą zmienić się 
niespodziewanie dla pilota. Polisa ubezpieczeniowa, ważenie sp czy ARC są wydawane na określony czas, który jest 
zdefiniowany i wystarczy pilnować tej daty. Inaczej sprawa ma się ze świadectwem MS - tu w grę wchodzą zróżnicowane 
i zmienne ograniczenia, takie jak: nowo wydane biuletyny i listy serwisowe producentów czy biuletyny władz lotniczych, 
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które wpływają na ograniczenia czasowe i w nalocie, których nie można przekroczyć. Nowy MS umieszczony na pokładzie 
danego dnia, kolejnego dnia może być zamieniony na inny, z inną datą i nalotem granicznym. 

Znanym i zaobserwowanym negatywnym nawykiem, który chcemy skutecznie wyeliminować, jest automatyczne 
przepisywanie przez dowódców wartości MSa z poprzedniego formularza PDT, zamiast z dokumentu źródłowego na 
pokładzie. Czyli może nastąpić niezgodność wartości granicznych w PDT z bieżącym MSem. 

Niekiedy zdarza się jeszcze odmienna sytuacja: pilot automatycznie wpisuje prawidłową wartość MSa w 
odpowiednią rubrykę PDTa, której to wartości nie porównuje z aktualnym nalotem sp! A stąd tylko o krok do 
przekroczenia nałożonych ograniczeń. Tak się stało ostatnio na śmigłowcu SP-GWS, więc stąd ta informacja i 
przypomnienie zasady: ZAWSZE SPRAWDZAMY DANE MS-A BĘDĄCEGO NA POKŁADZIE SP ORAZ PORÓWNUJEMY JE Z 
BIEŻĄCYM NALOTEM I DATĄ. 

Dodatkowo, jeśli na danym statku powietrznym zastosowana została tolerancja związana z nalotem, to na 
dokumencie MS jest adnotacja na ten temat. Niemożliwa jest sytuacja, że MS nie został wydany a samolot czy 
śmigłowiec dopuszczony do lotu. Zresztą w przypadku wątpliwości co do aktualności MSa czy statusu zdatności statku 
powietrznego najlepszym wyjściem jest kontakt z CAMO Salt. Lepiej zapobiec popełnieniu błędu, niż potem tłumaczyć się 
z niego.  
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Sytuacje na płycie przedhangarowej GA 4 
 

Kilka obserwacji poczynionych na płycie przedhangarowej Salt przez jej użytkowników skłania do przekazania 
poniższych uwag i zaleceń pozostałym użytkownikom: 

1. Miejsce gdzie na asfalcie są wymalowane dwie czerwone linie to zarówno miejsce uruchamiania statku 
powietrznego przed wkołowaniem na DK A1 jak również miejsce zjazdu powracającego z lotu samolotu z 
drogi kołowania.  
Dlatego załoga, która szykuje się do wylotu musi mieć na względzie, że może zostać zmuszona do 
wycofania sp sprzed czerwonej kreski aby pozwolić na płynne skołowanie z DK samolotowi, który 
wylądował i wraca do hangarów.  

2. Po wycofaniu samolotu oczekującego na wylot, powinien on powrócić przed STOPBAR i tam 
kontynuować procedurę przygotowania do lotu i uruchamiania silników, a nie uruchamiać się w miejscu, 
gdzie chwilowo został odstawiony.  

3. Jeśli na GA4 odbywa się tankowanie statków powietrznych z cysterny ORLEN, to należy dopilnować, aby 
kierowca cysterny ustawił ją w taki sposób, aby nie blokować możliwości bezpiecznego przemieszczania 
się naszych statków powietrznych. Tankowanie i płatność mogą trwać dłuższy czas i nie powinny 
stanowić przeszkody, szczególnie dla samolotów powracających z DK A1 czy śmigłowców z DK V2. Ta 
uwaga i prośba jest skierowana do tych z nas, którzy wzywają cysternę i potem są obecni podczas 
tankowania.  

Dziękuję za przekazanie swoich obserwacji tym z Was, którzy uczestniczyli w tych sytuacjach i doświadczyli 
rzeczywistych lub potencjalnych utrudnień. Te obserwacje pomogą w lepszej organizacji pracy i bezpiecznym poruszaniu 
się statków powietrznych po płycie. 
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X Noc w Instytucie Lotnictwa 
 
Zapraszamy w imieniu własnym i Instytutu Lotnictwa na X Noc 

w Instytucie dnia 11 października 2019 r. od godziny 17.00 do 23.00, 
będącą największą w Polsce nocną imprezą edukacyjną, której celem 
jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz 
zawodów inżynierskich.  

W tym roku Salt Aviation i Śmigłowcowa Kadra Narodowa 
wspólnie zaistnieją na tej imprezie. Poza śmigłowcem Robinson R44, 
zaprezentujemy sport śmigłowcowy i sukcesy mistrzów Śmigłowcowej 
Kadry Narodowej, których również będzie można spotkać na naszym 

stanowisku. Więc zapraszamy podwójnie gorąco       
              

AP 
 

 


