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Chwilowe runway excursion Cessny 177   
 

Runway excursion jest faktem zerojedynkowym, niezależnie czy nastąpiło niebezpieczne i spektakularne 
wypadnięcie z pasa czy chwilowy wyjazd samolotu poza pas startowy.  

Z sytuacją drugiego rodzaju mieliśmy do czynienia 2 października 2019 r., kiedy samolot C177 lądował na EPMO 
po locie wynajmowanym. Cessna 177 SP-FLF utraciła kierunek na dobiegu w lewo. Wskutek tego na chwilę wyjechała z 
pasa na obszar trawiasty pomiędzy DK B a DK C. Następnie za zgodą Wieży wkołowała ponownie na pas i zwolniła w DK 
C. Po locie, pilot-dowódca zgłosił tą sytuację oraz opisał jej przebieg, wskazując, że wypadnięcie Cessny 177 z pasa 
związane było z dwoma błędami podczas lądowania: przyziemienie na zbyt dużej prędkości i zbyt duży ruch sterem 
kierunku w chwili dotknięcia ziemi przednim kołem. Ogólnie Cessna 177 jest samolotem trudnym do utrzymania na 
kierunku kołowania, zwłaszcza kiedy kołuje szybko i ma obciążone przednie koło, a tak było w tym przypadku. 

Pobieżne oględziny dokonane przez pilota dowódcę po lądowaniu nie wykazały żadnych uszkodzeń sp. Zdarzenie 
zostało wpisane do Pokładowego Dziennika Technicznego w celu dokładnego sprawdzenia samolotu. Wykonano 
inspekcję po twardym lądowaniu; statek powietrzny nie doznał uszkodzeń.  

Zdarzenie zostało uznane przez PKBWL za incydent nie podlegający badaniu. 
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BASIC UPRT w ATO Salt 
 

W poprzednim wydaniu biuletynu opisywaliśmy prawne podłoże UPRT; dziś piszemy o działaniach wdrażających 
BASIC UPRT w ATO Salt.  

Zgodnie z planem, 21 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla instruktorów samolotowych ATO z zakresu 
BASIC UPRT (UPSET PREVENTION & RECOVERY TRAINING), jako przygotowanie do realizowania tego wymogu w 
programie szkolenia zawodowego CPL(A). Szkolenie teoretyczne i praktyczne przeprowadził instruktor instruktorów 
FIFI(A) z uprawnieniami do wykonywania akrobacji wyczynowej, posiadający doświadczenie w zagadnieniach UPRT.  

Loty przygotowawcze odbyły się na samolocie Diamond DA20, używanym do szkoleń zawodowych. Ich głównym 
zamysłem było zademonstrowanie w praktyce sytuacji krytycznych, w celu lepszego ich rozpoznawania, skutecznego 
zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych w odpowiednim czasie oraz przywrócenia bezpiecznych 
parametrów lotu.  

Szkolenie teoretyczne skupione było na wykształceniu w pilotach zwiększonej świadomości zagrożeń oraz 
świadomości warunków i przyczyn mogących prowadzić do sytuacji krytycznych oraz ich skutków. Omówione zostały 
m.in. metody przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w locie, techniki wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych, 
czynniki ludzkie; aspekty fizjologiczne i psychologiczne oraz limitacje samolotu, na którym będzie prowadzone szkolenie 
UPRT. 

AP 
 

Salt i Kadra razem na X 
Nocy w IL 

 

Na X Nocy w Instytucie Lotnictwa dn. 11 
października 2019 r., jako Salt Aviation i Śmigłowcowa 
Kadra Narodowa na wspólnym stanowisku 
prezentowaliśmy lotniczą ofertę naszej firmy i sport 
śmigłowcowy. Poza nami i naszym śmigłowcem, pod 
namiotem znalazły się gadżety sportowe: beczka, tyczki, 
wiaderko i fender. Była to również świetna okazja do 
miłych spotkań towarzyskich, bo to też jest sens tego 
typu imprez. 


