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Streszczenie: W artykule są prezentowanego rezultaty badań wybranego tragicznego zdarze-
nia lotniczego w strukturach lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej1. Przesłanką do 
jego zaistnienia, jak dowiedziono w dochodzeniach wyjaśniających przeprowadzonych przez 
Komisje Badań Wypadków Lotnictwa Państwowego, były między innymi, kardynalne błędy 
szkoleniowe wynikające z nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami załogi (CRM Crew Reso-
urces Management). Szersze analizy czynnika ludzkiego w operacjach lotniczych prezentują  
(R. Makarowski, T. Smolicz, 2012). Błędy w zarządzaniu i ich skutki kwalifikują się niejednokrot-
nie jako nadzwyczajne sytuacje kryzysowe w wyniku śmierci osób zajmujących kluczowe sta-
nowiska związane z zarządzaniem Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Państwem. 
Badania dotyczyły prawidłowości systemu zarządzania, jakości szkolnictwa, efektywności szko-
leń i skuteczności doskonalenia personelu latającego lotnictwa państwowego oraz zadań wy-
konywanych w warunkach szczególnych, ekstremalnych i niestandardowych, jakimi cechują się 
operacje lotnicze wykonywane przez lotnictwo państwowe.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lotów, błąd lotniczy, zarządzanie personelem kabinowym, 
czynnik ludzki, katastrofa lotnicza, komisja, personel, pilot.

Summary: This article presents the results of research in the field of selected air tragic accident-
sthat occurred in the State Aviation of the Republic of Poland. The key premises for the accident, 
as demonstrated in the investigation report carried out by the SCAAI – State Commission on 
Aircraft Accidents Investigation were training errors resulting from irregularities in crew resour-
ce management (CRM Crew Resources Management). Broader analysis of the human factor in 
air operations is presented by R. Makarowski, T. Smolicz, 2012. Errors in management and their 
effects are eligible often as extraordinary crises as a result of the death of the VIPs appointed on 
key positions related to the management of the armed forces of the Republic of Poland and the 

1 Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań uzyskane w trakcie analiz metodologicznych 
prowadzonych w trakcie seminariów dyplomowych pod kierunkiem dr inż. Jerzego Derenia przy-
gotowujących do obrony pracy magisterskiej Mirosława Pankowa, pt. „Studium przypadku wy-
branych aspektów bezpieczeństwa operacji lotniczych lotnictwa państwowego na przykładzie udo-
kumentowanych katastrof lotniczych” w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych 
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław. 
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State. The study focused on the reliability of the management system, the quality of education, 
the effectiveness of the training and the effectiveness of the improvement of personnel flying 
State Aviation and the tasks carried out in the special and extreme conditions, different from 
those which were set up in STANAGs which are specific for mission assigned for air operations 
carried out by State Aviation.

Keywords: Flight Safety & Security, Flight Error, Crew Resource Management, Human Factor, 
Plane Crash, Personnel, Pilot. 

Wstęp

Założenia metodologiczne obejmują przedmiot badań, problemy badawcze i sfor-
mułowaną tezę. Model jaki zbudowano w oparciu o dostępną wiedzę, charakteryzuje 
zdarzenie lotnicze samolotu CASA C-295M nr 19 w Mirosławcu. Jest on uszczegółowio-
ny komplementarnym modelem 5M zarządzania zasobami ludzkimi personelu lotnicze-
go CRM. Podejmując badania określono cel, którym było zidentyfikowanie czynników 
wpływających na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych lotnicwa państwo-
wego, na przykładzie studium katastrofy samolotu CASA C-295M numer 019, która 
miała miejsce w 2008 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku w Mirosławcu. 
Przedmiot badań zawężono jedynie do bardzo wąskiego zakresu związanego z bezpie-
czeństwem jako podmiotem w zakresie wykonywania operacji lotniczych, w odniesieniu 
do błędów powstałych na bazie czynnika ludzkiego HF (Human Factor) w rozwijającej 
się służbie BL (bezpieczeństwa lotów). Na szczególną uwagę w problematyce BL, zasłu-
guje podniesienie jakości świadomości indywidualnej, zespołowej jaki i całej organizacji 
poprzez wprowadzenie zasad CRM do struktur lotnictwa państwowego, których niedo-
statki przyczyniły się do katastrofy w Mirosławcu. Do krytycznych elementów stanowią-
cych o bezpieczeństwie podmiotu zaliczyć można: zarządzanie w kokpicie, zachowania 
przywódcze, prawidłową komunikację z członkami personelu kabinowego jak i na-
ziemnym personelem ruchu lotniczego, wpływ automatyzacji na podejmowanie decyzji 
i ocenę prawidłowej świadomości sytuacyjnej, gdzie konsekwencją są systemowe, opra-
cowane przez pokolenia teoretyków zarządzania, warunki do bezpiecznego realizowania 
zadania lotniczego. Problem badawczy sformułowano w oparciu o kwerendę dostępnych 
teoretycznych i empirycznych danych i nadano mu brzmienie: Jakie aspekty zarządzania 
zasobami ludzkimi w załodze statku powietrznego w aspekcie szkolenia CRM mają, czy 
hipotetycznie mogą mieć, wpływ na zdarzenie lotnicze? Przyjęta teza zakłada, że „nie-
właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, odbiegające od przyjętych procedur i stan-
dardów realizowane w odniesieniu do załóg statków powietrznych w aspekcie wymagań 
szkolenia CRM, ma istotny i decydujący wpływ na zdarzenia lotnicze”. W procesie ba-
dawczym wykorzystano metody analizy dokumentów prawnych, proceduralnych i orga-
nizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami załogi 
w aspekcie szkolenia lotniczego i świadomości pozatechnicznej (Non-Tech) załóg lotni-
czych lotnictwa państwowego. Kwerenda umożliwiła wyselekcjonowanie literatury tema-
tycznej przytoczonej w bibliografii z zakresu bezpieczeństwa i teorii zarządzania, bran-
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żowych wydawnictw MON, opracowań eksperckich o psychofizycznych aspektach pracy 
pilota i jego profilu psychologicznym, przyczynach powstawania i kumulowania błędów, 
bezpieczeństwie operacji lotniczych. Wartość nadrzędną prezentują oficjalne protoko-
ły katastrofy opracowane przez KBWLLP. Kilka pozycji zamieszonych w bibliografii nie 
przywołano bezpośrednio w przypisach, lecz wywarły one istotny wpływ na wartość me-
rytoryczną i formułę metodologiczną artykułu.

Wykaz używanych skrótów i akronimów
BL – bezpieczeństwo lotów
CASA C-295 – dwusilnikowy samolot transportowy produkcji hiszpańskiej
CRM (ang. Crew Resource Management) – zarządzanie zasobami załogi
GPS (ang. Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej
HF (ang. Hunan Factor) – czynnik ludzki
HRM (ang. Human Resource Management) – zarządzanie zasobami ludzkimi
HUD - (ang. Head-Up Display) - wyświetlacz przezierny
IFR (ang. Instrument Flight Rules) – loty według przyrządów
ILS (ang. Instrument Landing System) – radiowy system nawigacyjny
KBWLLP – Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, (ang. 

SCAAI – State Commission on Aircraft Accidents Investigation)
NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration) – Narodowa Agencja 

Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization) – Organizacja Traktatu Północno-

atlantyckiego
Non-Tech – świadomość pozatechniczna załóg lotniczych lotnictwa państwowego 
NTSB (ang. National Transportation Safety Board) – Narodowa Rada Bezpieczeństwa 

Transportu
PSzL (wydawnictwo) – Program Szkolenia Lotniczego
RL (wydawnictwo) – regulamin lotów
SP – Siły Powietrzne
SZRP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
VFR (ang. Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością ziemi

Szkolenie elementem zarządzania zasobami ludzkimi  
personelu lotniczego

Warunkiem sukcesu firmy jest skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wpływa 
ono na postrzeganie jej wizerunku w oczach innych osób, a przede wszystkim jej pracow-
ników. Efekt ten uzyskujemy poprzez procesy szkoleń, które są nieodłącznym elementem 
zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie definiujemy najczęściej jako proces zajęć ma-
jący na celu uzupełnienie lub udoskonalenie, umiejętności, wiadomości, wiedzy, kwali-
fikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy (Por. Pocztowski, 2003, s. 26).  
W innym ujęciu, są to wszystkie zainicjowane przez organizacje procedury, których celem 
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jest wspomaganie uczenia się jej członków. Środki i nakłady przeznaczone na kształcenie 
pracowników przez organizację są traktowane jako inwestycja i rozwój organizacji. Ten-
dencje gospodarki rynkowej, rozwój technologiczny, duża konkurencja na rynku pracy 
sprawiły zwiększenie zapotrzebowania na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, które sta-
ły się signum temporis współczesnego świata korporacji. Tradycyjne szkolenia mające na 
celu utrzymanie wyuczonych umiejętności już nie wystarczają, a znaczenia nabierają te, 
które umożliwiają dostosowanie się do zmian organizacyjnych i rynkowych oraz zmian 
w sposobie postrzegania pracy. Szkolenia powinny być ukierunkowane na: podniesie-
nie elastyczności zasobów ludzkich, ułatwienie wdrożeń nowych technik i technologii, 
sprzyjanie integracji i scalanie zespołu, czy zrozumienie celów organizacji.

Prawidłowe szkolenie, które kojarzone jest z sukcesem, powinno uwzględniać iden-
tyfikację potrzeb szkoleniowych. Jest to trzypoziomowa analiza luk szkoleniowych obej-
mująca: organizację, stanowisko pracy, pracownika. Najczęściej jest to proces długo-
trwały i wieloetapowy obejmujący szczegółową analizę formułowania celów szkolenia 
i obejmuje miedzy innymi takie elementy jak: świadomość organizacji i jej potrzeby, 
dobór narzędzi realizacji, organizację szkolenia, pokonywanie trudności, konsekwencje 
celu, wnioski końcowe, raporty, weryfikację skuteczności. Końcowa ocena efektywności 
szkolenia jest ściśle związana z odpowiednim doborem metody szkolenia, postawą i mo-
tywacją szkolonych jak i ich wsparciem, ciągłym monitorowaniem postępów szkolenia, 
wnioskowaniem i korygowaniem błędów do czego odnosi się (Stolarzewicz, 2016).

Ogólny schemat, procedury, cele i ukierunkowanie szkoleń są jednakowe dla wszyst-
kich organizacji. Wchodząc w szczegółowy profil danej struktury organizacyjnej na-
potykamy jednak na specyficzne uwarunkowania i zapotrzebowania w tym względzie.  
W zależności od indywidualnych cech przedsiębiorstwa, charakterystyki personelu, spe-
cyfiki jego otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, będą występowały określone posta-
nowienia w zakresie szkoleń, które muszą ściśle współgrać z jego polityką. Efektywność 
szkoleń, ścisłe procedury, wychwytywanie błędów, kontrola i wsparcie są niezbędnymi 
elementami zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie szkolenia, przekładającymi się 
w końcowym efekcie na sukces bądź porażkę firmy. Rażące błędy, indolencja, odejście 
od procedur, problemy z definiowaniem zagrożeń, brak motywacji, indywidualizm, źle 
pojmowane przywództwo, brak zgrania załogi są efektem nieprawidłowości w szkoleniu 
personelu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zagrożenie, prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, wzrasta w przypadku zaniedbań w zakładach o dużym 
i zwiększonym stopniu wystąpienia ryzyka. Należą do nich przedsiębiorstwa lotnicze. 
Obecnie na świecie po wielu katastrofach, których statystyczną przyczyną był błąd ludzki 
opracowano ścisłe i określone zasady dotyczące szkoleń, wprowadzono udoskonalone in-
strukcje i regulaminy. W środowisku organizacji lotniczych w celu podkreślenia genezy  
i rangi wielu instrukcji chętnie używa się przenośni mówiącej o tym, że przepisy lotnicze 
zostały napisane krwią ludzką. Powstały optymalne zasady wykorzystania wszystkich do-
stępnych zasobów członków załogi – zarówno pilota jednoosobowego statku powietrz-
nego, jak i członków załogi wieloosobowej. W celu efektywnej i bezpiecznej realizacji 
zadania lotniczego uwzględniają one cechy psychofizyczne załogi, jej cechy osobowo-
ściowe, doświadczenie, wyposażenie statku powietrznego i procedury. 
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Zarządzanie załogami ludzkimi w aspekcie szkolenia lotniczego obejmuje nieustan-
ny cykl szkoleń teoretycznych jak i treningi praktyczne mające na celu zgrywanie załogi 
i służące zwiększeniu jej możliwości. Jest to uporządkowany zbiór praktyk, zasad i pra-
wideł postępowania wynikający zarówno z wiedzy, doświadczeń, jak i z obserwacji za-
istniałych zdarzeń lotniczych. Analiza błędów i końcowe wnioski ich zaistnienia mają 
bardzo istotny wpływ na zmianę postrzegania w obszarach tematycznych w których wy-
stąpiło zagrożenie. Nie jest to główny filar zarządzania bezpieczeństwem operacji lotni-
czej. Właściwą drogą jest przewidywanie na wielu poziomach wiedzy, a ten stan moż-
na osiągnąć jedynie dzięki efektywnemu i ciągłemu procesowi szkoleń, który podnosi 
świadomość zagrożeń. Zarządzanie załogami lotniczymi w aspekcie szkolenia kształ-
tuje szeroko pojętą wiedzę, mentalność, postawy i zachowania załogi, przez co wpływa 
na bezpieczeństwo lotów, a znajomość tego obszaru przez pojedynczych członków załogi 
prowadzi do zwiększenia jednostkowej świadomości sytuacyjnej, rozwija umiejętność 
przewidywania i eliminowania warunków sprzyjających powstawaniu błędów.

Szkolenie personelu latającego z zakresu zarządzania zasobami załogi dostarcza wie-
dzy i umiejętności skierowanej w stronę skutecznego i efektywnego wykorzystania wszel-
kich dostępnych podczas lotu zasobów, w tym efektu komunikacji wszystkich członków 
załogi statku powietrznego w kokpicie, systemów wyposażenia, instalacji statku po-
wietrznego, środowiska w którym realizowane jest zadanie, a także informacji pomoc-
nych i niezbędnych w bezpiecznym i sprawnym przebiegu lotu. Wstępny etap szkolenia 
członków personelu latającego w fazie rekrutacji, jest jedynie stadium potwierdzenia 
umiejętności. Kolejne kroki to demonstrowanie egzaminatorom znajomości najnow-
szych przepisów i udowadnianie, że jest się zdolnym do wykonywania pracy na najwyż-
szym poziomie profesjonalizmu. Znajduje to potwierdzenie w konkluzji (Beaty, 2013,  
s. 27), że „Od pilotów wymaga się wprawdzie tylko średniej biegłości – ale za to we wszyst-
kim, co ma związek z lataniem”. Ta idea sprawia, że szkolenia obejmują nie tylko zakres 
wiedzy i umiejętności techniczne, ale również nabywanie umiejętności pozatechnicz-
nych, w tym: zdolności kierowania (przywódcze), stosowania efektywnej współpracy 
i komunikacji w organizacji, zespole, załodze, rozwijania indywidualnych umiejętności 
wynikających z pełnienia określonych funkcji na pokładzie statku powietrznego, umie-
jętności podnoszenia poziomu świadomości sytuacyjnej podczas wykonywania zadań, 
a w konsekwencji zapewnienia systemowych warunków do bezpiecznej realizacji zadań 
lotniczych. (Por. Morawski J., Smolicz T., 2003).2

Specyfika stanowiska, ekstremalnie trudne warunki pracy w kokpicie, które oddzia-
ływają na ludzki organizm w zakresie tolerancji czynników lotu powodują, że dopusz-
czalny margines błędu jest bardzo mały i każde odejście od optymalnego profilu wy-
pracowanego przez lata doświadczeń i zapisanego w instrukcjach i procedurach, może 
mieć tragiczne następstwa. Dlatego tak istotne jest trenowanie nawyków niezbędnych 
do właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych, którym niewytrenowany organizm 
nie byłby w stanie podołać. Szczegółowymi celami takich szkoleń i treningów powinny 
być: maksymalizacja efektywności załóg lotniczych, zapewnienie bezpieczeństwa opera-

2 Zaczerpnięto z: Czynnik ludzki w operacjach lotniczych, materiały niepublikowane z wykładów, Euro-
Lot.
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cji lotniczej, ograniczenie możliwości wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, efektywna 
identyfikacja zagrożeń, minimalizacja błędów.

Systemowe podejście do procesu CRM zaprezentowano w dokumentach normatyw-
nych dla lotnictwa SZRP „Szkolenia zasobów załóg, prawidłowe zarządzanie całym pro-
cesem, stanowi główną składową wysiłków wszystkich uczestników procesu organizacji 
szkolenia lotniczego, podejmowanych podczas każdego etapu szkolenia lotniczego, któ-
rych celem jest identyfikacja i zrozumienie systemowych przyczyn prowadzących do po-
wstawania błędów oraz wskazywania sposobów skutecznego ograniczania i zapobiegania 
ich powtórzeniu w przyszłości. Szkolenia zaczynają się wraz z rozpoczęciem szkolenia 
lotniczego personelu latającego i są nieprzerwanie kontynuowane oraz systematycznie 
rozbudowywane podczas całej kariery lotniczej”3.

Zarządzania zasobami ludzkimi personelu lotniczego CRM

Zasady CRM w lotnictwie łączą rozległe dziedziny wiedzy wpisujące się głęboko 
w elementy zarządzania w celu prawidłowego funkcjonowania całego zespołu jak i jed-
nego człowieka, gdzie finalnym produktem jest eliminacja zagrożeń wynikających z jego 
działalności. Ta myśl, w połączeniu z zachodzącymi relacjami w modelach teoretycznych 
zawartych w modelu organizacji (Leavitta 2014 sl. 4), jest polem działalności teoretyków 
i praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem lotów 
dla podniesienia i usprawnienia możliwości załóg lotniczych. Zasady CRM są wdraża-
ne na wszystkich etapach szkolenia lotniczego i skierowane do całej populacji organi-
zacji lotniczej. Na uwagę jednak zasługuje fakt koncentracji na jednym członku załogi 
lotniczej i jego oddziaływaniu na usprawnienie pracy zespołowej. Jest to proces analizy 
i ćwiczeń od podstaw, a nie forma procesów naprawczych czy gotowe pasywne rozwiąza-
nie zasad współdziałania. Zarządzanie zasobami załogi CRM w lotnictwie jest pojęciem 
bardzo ogólnym opisującym proces zachodzący pomiędzy człowiekiem w organizacji, 
techniką i otoczeniem, wpisującym się w skomplikowane indywidualne zachowania 
na podłożu psychofizycznym związanym z radzeniem sobie w sytuacji stresowej jaki 
i wpisujące się w proces zarządzania ryzykiem. Proces szkolenia CRM jest porównywal-
ny we wszystkich organizacjach lotniczych, przyjęto jednakowe ogólne standardy i dla 
potrzeb dogłębnej analizy i szkoleń rozpatruje się obszary:

 – zarządzanie grupą, które obejmuje podstawowe problemy występujące w grupie 
jak: brak zaufania, szacunku, słabą komunikację, brak kompetencji, autorytetu, 
niebezpieczne postawy w przywództwie, umiejętności przydatne w pokonywaniu 
zagrożeń i błędów, przywództwo sytuacyjne i warunki na nie wpływające, a także 
czynniki determinujące gotowość do wykonania zadania,

 – planowanie zadania/misji, jako problemów związanych z typowymi zagrożeniami 
takimi jak: deficyt czasu, ograniczona informacja, presja, procedury, podział obo-
wiązków, zrozumiałość zadania przez wszystkich członków załogi,

3 Instrukcja szkoleń personelu latającego z zakresu Zarządzania Zasobami Załogi CRM w lotnictwie 
SZRP, WLOP 491/2013, Warszawa 2013., s. 14.
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 – zarządzanie ryzykiem operacyjnym ORM, które klasyfikowane jest jako proces 
wspierający podejmowanie decyzji przez czynnik identyfikacji zagrożeń w sześciu 
etapach: identyfikacja zagrożeń w którym rozpatruje się osobno środowiska zgod-
nie z omawianym modelem 5M (człowiek, środowisko, technika, zarządzanie, za-
danie), szacowanie ryzyka, minimalizowanie zagrożeń, podejmowanie decyzji, 
wprowadzenie decyzji, nadzorowanie i kontrola zmian,

 – komunikacja jako umiejętność radzenia sobie w pokonywaniu barier w komuni-
kacji, podwładny - przełożony, krótkie jednoznaczne komunikaty, zamykanie wy-
powiedzi - „pętli sprzężenia zwrotnego”, kontrola emocji, aktywne słuchanie,

 – koordynacja/integralność lotu jako systemowy proces obejmujący: budowanie ze-
społu, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, unikanie niebezpiecznych postaw,

 – zarządzanie stresem poprzez szczegółową analizę: symptomów występowania 
stresu i radzenia sobie z nim poprzez trening antystresowy, 

 – zarządzanie zadaniem, które obejmuje bardzo szerokie aspekty: niewłaściwe pla-
nowanie, stres, zmęczenie, przeciążenie, brak doświadczenia, złe procedury, braki 
w wyszkoleniu, niewłaściwa kontrola wzrokowa, niepełne korzystanie z dostęp-
nych środków, a także brak umiejętności eliminowania zagrożeń i błędów, 

 – zarządzanie zmęczeniem jako znajomość: psychofizycznych aspektów organizmu 
ludzkiego, fizjologii, symptomów zmęczenia, higieny snu, 

 –  świadomość sytuacyjna jako umiejętność przewidywania efektów planowanych 
decyzji, ciągłe pozyskiwanie informacji z otoczenia, radzenie sobie z automatyza-
cją, która osłabia czujność, radzenie sobie ze złudzeniami,

 – świadome podejmowanie decyzji poprzez eliminację takich zagrożeń jak: nieuwa-
ga, błędna wiedza, słaba świadomość sytuacyjna, presja, zła ocena ryzyka, złe pro-
cedury, problemy osobowościowe, 

 – debriefing (informowanie uzupełniające), poprzez analizę stopnia wykonania za-
dania, która ma na celu ciągłe podnoszenie jakości kolejnych misji poprzez omó-
wienie popełnionych błędów i niedociągnięć, a także dzięki motywacji pozytyw-
nej. (DWLOP wewn.88/2013).

Szerokie spektrum zarządzania zasobami załóg statków powietrznych daje obraz tego 
jak wiele zależności pozatechnicznych wpływa na bezpieczeństwo wykonywanych ope-
racji lotniczych. Kluczem sukcesu wydaje się ciągłe monitorowanie zagrożonych obsza-
rów i analiza procesów zmian w nim zachodzących. Krótkowzroczność, bagatelizowanie 
zgłaszanych problemów, błędy wynikające z presji, niewłaściwe podejmowanie decyzji są 
generatorami zagrożeń, które prowadzą do najbardziej tragicznego skutku działalności 
lotniczej jakim jest katastrofa.

Geneza katastrofy lotniczej w Mirosławcu (2008)

Katastrofa lotnicza jest pojęciem jednoznacznym, który w literaturze fachowej jest 
definiowany jako „wypadek lotniczy, w którym członek załogi lub inna osoba znajdują-
ca się na pokładzie statku powietrznego poniosła śmierć, doznała obrażeń ciała ze skut-
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kiem śmiertelnym lub została uznana za zaginioną, gdy akcja poszukiwawcza została 
zakończona” (Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa SZRP, 2004, s.9). Analiza ka-
tastrofy wskazuje przyczyny, błędy, zaniedbania i zalecenia ich naprawy. Zasięg strat 
w przypadku katastrofy statku powietrznego lotnictwa państwowego jest zróżnicowa-
ny i zależny od takich czynników jak: typ statku powietrznego, skład ilościowy załogi, 
liczba pasażerów, rodzaj transportowanego ładunku i miejsce katastrofy rozpatrywane 
pod kątem urbanizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że statki powietrzne lotnictwa pań-
stwowego, są również środkami transportu różnego rodzaju broni. Ponadto na ich po-
kładach, poza znacznymi ilościami paliwa lotniczego, mogą znajdować się substancje 
chemiczne, które na skutek katastrofy są silnie trujące dla środowiska. Przykładem jest 
wysokoenergetyczna hydrazyna stosowana w samolotach F-16 jako paliwo awaryjnego 
zasilania (Ciołek Z.J., Demel S 2006 s. 42‒71). Katastrofy lotnicze niosą za sobą rów-
nież konsekwencje zagrożeń kryzysowych, które związane są z zarządzaniem na skutek 
śmierci osób zajmujących kluczowe stanowiska związane z dowodzeniem Siłami Zbroj-
nymi Rzeczypospolitej Polskiej jak i kierowaniem Państwem.

Analiza katastrofy samolotu CASA C-295M o numerze 019 która miała miejsce  
23 stycznia 2008 roku w czasie podejścia do lądowania na wojskowym lotnisku w Miro-
sławcu wskazuje, że jej skutkiem, określanym jako katastrofa ciężka, były wielonarządowe 
obrażenia śmiertelne 16 oficerów starszych, zajmujących dowódcze funkcje w struktu-
rach SZRP. Okoliczności w których doszło do wypadku wiązały się z powrotem z jubi-
leuszowej 50. Konferencji Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, w której uczestniczył skład 
osobowy pasażerów opisywanego lotu. Konferencja miała miejsce 23 stycznia 2008 roku 
w siedzibie Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie, a tematami poddanymi dyskusji 
między innymi były (http://lotniczapolska.pl/O-bezpieczenstwie-lotow-w-Silach-Zbroj-
nych,5574): wyzwania XXI wieku dla lotnictwa SZRP, transformacja Sił Powietrznych 
do aktualnych potrzeb SZRP, dostosowanie metod badań personelu lotniczego do wy-
mogów nowoczesnego lotnictwa wojskowego, doskonalenie metod diagnozowania stat-
ków powietrznych pod kątem możliwości eliminowania poważnych zdarzeń lotniczych, 
koncepcja funkcjonowania służby bezpieczeństwa lotów Sił Zbrojnych RP w aktualnych 
uwarunkowaniach dla lotnictwa wojskowego RP.

Przesłanie wyzwania XXI wieku dla lotnictwa SZRP jakim było tematyczne ha-
sło spotkania stało się symbolem żałoby. Zadanie przewidywało przewiezienie w dniu 
23.01.2008 r. uczestników konferencji po zaplanowanej trasie: Balice – Świdwin – Miro-
sławiec – Krzesiny – Powidz – Okęcie – Powidz – Krzesiny – Mirosławiec – Świdwin – 
Balice. Oficerem odpowiedzialnym za przelot wyznaczony został gen. dyw. pil. Andrzej 
Andrzejewski (Protokół badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/). 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej numer 45/MON z 30 stycznia 2008 roku powo-
łano Komisję Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w składzie 26 osób, 
której przewodniczył płk mgr inż. Zbigniew Drozdowski. 

Na podstawie dochodzenia komisja ustaliła, że załoga nie zgłaszała żadnych uwag 
dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania samolotu. Stwierdzono, że samolot był 
sprawny do chwili zderzenia z ziemią. Komisja odzyskała pełen zapis parametrów lotu 
z wypadkowego urządzenia rejestrującego, co umożliwiło dokładną analizę lotu. Usta-
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lono cały szereg błędów natury organizacyjnej i decyzyjnej panujących w 13 Eskadrze 
Lotnictwa Transportowego w Krakowie skąd pochodził samolot i załoga. Ponadto wyka-
zano nieprawidłowości szkolenia lotniczego, opieszałość wdrażania nowej dokumenta-
cji szkoleniowej. Stwierdzono, że proces kierowania przelotem był prawidłowy i zgodny 
z obowiązującymi przepisami, natomiast wyznaczony personel na lotnisku Mirosławice 
posiadał niewielkie doświadczenie w naprowadzaniu samolotów transportowych do lą-
dowania w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych. Wykazano, że przyczyną po-
średnią katastrofy było złe wyposażenie radionawigacyjne lotniska w Mirosławcu i nie-
sprawność systemu ILS. W orzeczeniu końcowym, KBWLLP wskazała wiele czynników 
samej załogi statku powietrznego mających bezpośredni wpływ na katastrofę. Ze wzglę-
du na nagromadzenie błędów, katastrofę zakwalifikowano ze względu na niewłaściwą 
organizację przelotu, niewłaściwe szkolenie w 13 Eskadrze Lotnictwa Transportowego 
wynikające z nieprawidłowości i niedostosowaniu instrukcji i planów szkolenia do sa-
molotu CASA C-295. Jako decydującą winę pośrednią wykazano cały proces działania 
służb kontroli ruchu lotniczego i kierowania całym przelotem przez Centrum Operacji 
Powietrznych (Protokół badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/).

Takie nagromadzenie podstawowych błędów, nie mogło się skończyć inaczej jak ka-
tastrofą. To tragiczne zdarzenie odsłoniło jeszcze jeden wątek wpisujący się w zarządza-
nie bezpieczeństwem Państwa związany ze złym przepływem informacji, ignorowaniem 
i złą interpretacją obowiązujących procedur przez MON i BBN. W odpowiednim czasie 
nie powiadomiono o zdarzeniu Prezydenta RP, który chwilę po katastrofie odleciał z ofi-
cjalną wizytą do Chorwacji samolotem TU-154M. Okazało się, że samolot którym po-
dróżują najważniejsze osoby w Państwie nie posiada systemów utajnionej łączności sate-
litarnej za pomocą której można się komunikować z głową państwa. Za ten stan wówczas 
odpowiadało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Hypki 2008). 

Od lat znane są mechanizmy zachodzące w źle zarządzanej organizacji, w której ku-
mulacja błędów jest następstwem rażących nieprawidłowości, a w skrajnym przypadku 
nieodwracalnej tragedii. 

Przebieg lotu pod kątem analizy CRM

Zakres wielu czynników sprzyjających powstaniu katastrofy samolotu C-295M i dzia-
łanie załogi w czasie lotu, predysponuje przypadek do analizy pod kątem CRM. Takie 
systemowe podejście do zarządzania zasobami załogi sprowadza się do ewaluacji całego 
obszaru działania organizacji lotniczej, a w nim współpracy członków załogi. Schema-
tyczny rozbiór filtruje rozpatrywany przypadek, ukazując przejrzystość podejmowanych 
działań, zachodzących procesów, a w tym wskazuje obszar i mechanizm powstawania 
błędów w organizacji i pozwala ustalić przyczynowe skutki zdarzenia. Proces analizy 
CRM jest alternatywą rozpatrywania przyczyn każdej katastrofy lotniczej, a jego zna-
czenie zawsze ma pozytywne przełożenie na formułowanie procesów mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa, a dzieje się to poprzez wykrywanie luk w obszarach, w których 
dochodzi do nieprawidłowości. Podstawą metodycznego badania jest schemat w ujęciu 
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modelu 5M oparty na „Protokole badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/2 – wypadku 
ciężkiego (katastrofy lotniczej) samolotu CASA C-295M numer 019, zaistniałego 23.01. 
2008 r. w rejonie lotniska Mirosławiec” opracowanego przez Komisję Badania Wypad-
ków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w dniu 4 kwietnia 2008 roku w Warszawie.

Przebieg lotu. Załoga przygotowała samolot CASA C-295M do lotu zgodnie ze zło-
żonym dzień wcześniej planem lotu i czynnościami kontrolnymi. Start z Okęcia plano-
wo miał nastąpić o 16.30 czasu lokalnego. W czasie przygotowania pominięto włączenie 
systemu ostrzegania samolotu o zbliżaniu się do ziemi. Prawdopodobieństwo takiego 
postępowania wynika z nieutrwalonego nawyku lub pomijania procedury korzystania  
z list kontrolnych (check-list). Pilotowany samolot był jednym z dwóch najnowszych mo-
deli eksploatowanych przez lotnictwo SZRP, a załoga wykonywała lot na tym samolocie 
po raz pierwszy. Przed odlotem, pomijając procedury, nie zostawiono listy pasażerów. 
Start nastąpił o 16.51 po zaplanowanej trasie, na pokładzie znajdowało się 41 pasażerów  
i 4 członków załogi. Lądowanie nastąpiło na lotnisku w Powidzu gdzie wysiadło 10 pa-
sażerów. Podejście do lądowania załoga wykonała według procedury ILS. Start na dalszą 
trasę odbył się o 17.51, a lądowanie na lotnisku w Krzesinach, wspomagane przez kon-
trolera podejścia i system ILS, o 18.11. Na pracujących silnikach z samolotu wysiadło  
15 pasażerów. Rażącym błędem był brak ustawienia na przyrządach wysokości decy-
zyjnej do lądowania z wykorzystaniem systemu ILS przy lądowaniach w Powidzu i na 
Krzesinach. Brak ustawienia sygnalizacji wysokości decyzyjnej jak i brak włączenia syste-
mu sygnalizacji o zbliżaniu się do ziemi były pominięciem dwóch alarmowych procedur 
gwarantujących informację o niebezpiecznej wysokości. Start na ostatni tragiczny odci-
nek trasy nastąpił o godzinie 18.24. Pogoda na planowanym lotnisku lądowania była po-
niżej warunków dopuszczalnych dla załogi, biorąc pod uwagę jej wyszkolenie, typ i wy-
posażenie samolotu oraz charakterystykę lotniska bez precyzyjnego systemu lądowania 
ILS. Podstawa chmur 90 metrów, okresowo schodziła do 60 metrów, a widzialność spadła 
do 4-3 kilometrów. Kontroler lotów w Mirosławcu podał załodze nieprawidłową zawy-
żoną podstawę chmur utrzymująca się na poziomie 100 metrów. Załoga przygotowywała 
się do lądowania, a proces był wspomagany przez kontrolera nieprecyzyjnego podejścia 
do lądowania. System charakteryzuje się dużą bezwładnością. W czasie korespondencji 
radiowej kontrola naziemna podawała parametry do lądowania w jednostkach metrycz-
nych, a załoga dysponowała awioniką wyskalowaną w anglosaskich jednostkach miary, 
co w deficycie czasu i pod presją niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogło do-
prowadzić załogę do błędnej interpretacji. Ten sam kontroler sektora nieprecyzyjnego 
podejścia obsługiwał urządzenia zobrazowania ścieżki precyzyjnego podejścia, a brak 
doświadczenia w sprowadzaniu samolotów o dużej masie charakteryzującej się więk-
szą bezwładnością i podatnością na wpływ wiatru, doprowadzało do błędów na ścieżce 
zniżania. Nawarstwiające się błędy, lot nie wspomagany autopilotem i prawdopodobnie 
różnica interpretacji wskazań wysokości o około 150 metrów były przyczyną przerwania 
procedury lądowania przez dowódcę załogi i przejście do ponownego zejścia do lądowa-
nia. Załoga poprosiła wieżę o wzmocnienie intensywności świateł lotniska.

Analiza lotu i korespondencji radiowej dowiodła, że pomiędzy zobrazowaniem para-
metrów wysokości na wskaźnikach dowódcy załogi – pilota lecącego a wysokością poda-
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waną przez kontrolera precyzyjnego podejścia była różnica 500 ft (wysokość podawana 
w stopach = 152 metry). Fakt mógł wynikać z błędnego poziomu ustawienia ciśnienia 
na wysokościomierzach. Podejście do lądowania na ścieżce zniżania było nieustan-
nie korygowane poprawkami wynikłymi z błędnego uwzględniania poprawek na wiatr 
i bezwładność samolotu przez kontrolera precyzyjnego podejścia. W odległości ok. 2600 
metrów od pasa i na wysokości ok. 120 metrów dowódca załogi wyłączył autopilota 
i samoczynnie wprowadził poprawkę do kursu lądowania przechylając samolot w lewo. 
Kontroler podejścia podał, że samolot znajduje się w osi pasa i zapytał czy załoga widzi 
światła. Prawdopodobnie w tym czasie żaden z członków załogi nie kontrolował poło-
żenia samolotu według przyrządów. Załoga, patrząc poza kabinę, szukała świateł pasa, 
a samolot samoczynnie pogłębiał przechylenie. Nie zadziałały wyłączone sygnalizacje 
o niebezpiecznym zbliżaniu się do ziemi i o niebezpiecznym kącie przechylenia, a także 
sygnalizacja wysokości decyzyjnej.

Utrata położenia przestrzennego przez załogę w bezpośredniej bliskości z ziemią 
zakończyła się katastrofą o godzinie 19.07, w wyniku której nikt nie przeżył (Protokół 
badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/2). Rozpatrując lot jako system wzajemnych 
układów, które na siebie wpływają, rozpatrujemy interakcje różnych czynników w da-
nym układzie. 

Rysunek 1. Zasadnicze elementy zagrożeń modelu 5M

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Klich, Bezpieczeństwo lotów w transporcie, ITE, Radom 2011, 
s. 46.

Przyjęto, że błędy pojawiają się w danym układzie i skutkują w kolejnych, a zobra-
zowanie graficzne w formie zbiorów pokazuje części wspólne zachodzących zależności.

Poszczególne czynniki definiujemy jako:
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 – man (człowiek) – odnosi się do spektrum czynników ludzkich takich jak: fizjolo-
gia, psychologia, kwalifikacje,

 – machine (statek powietrzny) – jest zależnością inżynieryjno-eksploatacyjną odno-
szącą się do projektowania produkcji i niezawodności, a także do wyposażenia i 
automatyzacji,

 – media (środowisko) – to pora roku, doby, warunki atmosferyczne, ukształtowanie 
terenu, niebezpieczne zjawiska pogody, jak również wyposażenie lotniska,

 – mission (zadanie) – rozumiane jako typ, stopień trudności,
 – management (zarządzanie) – odnosi się do polityki organizacji lotniczej, obszaru 

procedur, przepisów, postaw i nadzoru (Klich, 20111 s. 44–45).
W analizowanym przypadku katastrofy samolotu CASA C-295M poszczególne czyn-

niki uwzględnione w modelu, przyjmują konkretne wartości dla rozpatrywanego zdarze-
nia (Protokół badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/2) reprezentowane przez:

1. Man (człowiek) – załogę stanowiły 4 osoby w składzie: dowódca załogi, drugi pi-
lot, technik pokładowy i technik załadunku. Załoga posiadała aktualne dopuszczenia do 
użytkowania samolotu C-295M, posiadała ważne orzeczenia lekarskie i ważne kontrole 
okresowe obowiązujące załogi statków powietrznych lotnictwa państwowego. Nie stwier-
dzono wpływu czynnika psychofizycznego załogi na przebieg lotu. W chwili wypadku 
nie stwierdzono wpływu alkoholu ani działania czynników psychoaktywnych wśród 
członków załogi. Działając na mocy ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze, 
Komisja4 ustaliła wiele rażących zaniedbań i nieprawidłowości ściśle związanych z obsza-
rem zarządzania zasobami ludzkimi:

 – niewłaściwy dobór załogi, dowódca załogi wykonywał lot po raz pierwszy na tej 
wersji samolotu, a drugi pilot nie był w pełni wyszkolony do wykonania lotu w 
przewidywanych niekorzystnych warunkach pogodowych IFR, braki wyszkolenia 
skutkowały bezpośrednio w jakość wykonywanego lotu, pomijanie procedur, brak 
zgrania i wprowadzanie zachowań jak w locie VFR, 

 – zła analiza pogody przez załogę, podjęcie lotu z wysokim ryzykiem jego niewyko-
nania, brak asertywności wśród członków załogi będącej pod wpływem silnego 
przywództwa dowódcy załogi,

 – wielopłaszczyznowa, niewłaściwa współpraca w załodze,
 – dezorientacja przestrzenna w wyniku niewłaściwego podziału uwagi przez załogę,
 – brak obserwacji wskazań radiowysokościomierza,
 – brak obserwacji przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych w ostatniej fazie lotu,
 – niewłaściwa korespondencja radiowa,
 – próba nawiązania kontaktu wzrokowego załogi z obiektami naziemnymi w locie 

bez widoczności ziemi niezgodnie z procedurami lotu,
 – niewłaściwa analiza pogody w ostatniej fazie lotu, prowadząca do zderzenia z zie-

mią sprawnego technicznie samolotu.
2. Machine (statek powietrzny) CASA C-295 o numerze taktycznym 019, wypro-

dukowany w 2007, z resursem, technicznie sprawny do wykonania zadania. Egzemplarz 

4 Protokół badania zdarzenia lotniczego nr 127/2008/2...,dz. cyt.
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doposażony o moduł sygnalizacji niebezpiecznego zbliżania się do ziemi, ale nie posiadał 
modułu umożliwiającego odbiór sygnałów GPS. Do czasu montażu dodatkowego wy-
posażenia załogi wykonujące loty na tym egzemplarzu samolotu używały przenośnych 
odbiorników GPS GARMIN 196, które nie były zsynchronizowane z układem nawiga-
cyjnym samolotu i mogły mieć pośredni wpływ na zdarzenie. Ustalonymi czynnikami 
bezpośrednimi było: 

 – wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej o niebezpiecznym zbliżeniu się do ziemi,
 – niewłaściwa eksploatacja statku powietrznego przez załogę poprzez odejście od 

procedur, pominięcie czynności, niewłączenie niektórych urządzeń sygnalizacyj-
nych, zła interpretacja wskazań wysokościomierzy, używanie różnych jednostek 
miar w komunikacji pomiędzy kontrolerem, a załogą w deficycie czasu,

 – niewielkie doświadczenie załogi na tej wersji statku powietrznego.
3. Media (środowisko) – stan pogody na lotnisku w Mirosławcu wykluczał moż-

liwość bezpiecznego wykonania zadania w wieloaspektowych obszarach związanych  
z wyszkoleniem załogi, wyposażeniem radiowo nawigacyjnym samolotu jak i z wyposa-
żeniem nawigacyjnym lotniska Mirosławiec.

4. Mission (zadanie) przewidywało zaplanowany, rutynowy lot z pasażerami po tra-
sie z międzylądowaniami. Systemowe podejście z uwzględnieniem trudności zadania w 
aspekcie wyszkolenia, opanowania procedur i dobrania odpowiednio wyszkolonej załogi 
do poziomu trudności misji, wiązałoby się z osiągnięciem pełnego sukcesu. Zgodnie z 
orzeczeniem komisji stwierdzono:

 – źle dobrana załoga w stosunku do trudności wykonania zadania.
5. Menagement (zarządzanie) odsłoniło obszar wielu niedociągnięć, komisja ustaliła 

następujące czynniki które przyczyniły się do katastrofy:
 – załoga źle wyznaczona, niewyszkolona do lotu,
 – nieprawidłowe zarządzanie w załodze, brak reakcji poszczególnych członków za-

łogi na rażące odejścia od procedur,
 – rażące błędy w obrębie autozarządzania, 
 – niewłaściwe szkolenie i planowanie zadań na szczeblu Szefostwa Wojsk Lotni-

czych,
 – niewłaściwe zarządzanie lotem na szczeblu Centrum Operacji Powietrznych pole-

gające na braku monitoringu warunków atmosferycznych pod kątem realizacji 
zadań lotniczych,

 – niewłaściwe zarządzanie infrastrukturą lotniskową lotniska Mirosławiec, na któ-
rym stwierdzono niesprawność systemu ILS od 2001 roku,

 – nieaktualne instrukcje ściśle związane z operacjami lotniczymi na wieży lotniska 
w Mirosławcu,

 – brak doświadczenia kontrolera zbliżania lotniska w Mirosławcu w sprowadzaniu 
samolotów transportowych, obsługa przez jedną osobę dwóch stanowisk,

 – szkolenie na tym typie samolotu było realizowane zgodnie z tymczasowym pro-
gramie szkolenia z 1973 roku o dużym stopniu uogólnienia, który nie uwzględniał 
nowoczesnego wyposażenia, a eksploatacja samolotów CASA C-295 nie była po-
przedzona zalecanym programem wdrożeniowym.
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Dokonana analiza przez KBWLLP ukazała wiele nieprawidłowości, odsłoniła obsza-
ry, które nie były wcześniej analizowane i postrzegane jako istotne dla podnoszenia bez-
pieczeństwa. Wskazała również obszar nawarstwiającej się biurokracji, złego zarządzania 
infrastrukturą i opieszałość organizacyjną. Katastrofa w Mirosławcu stała się początkiem 
krętej ścieżki zarządzania zasobami załóg statków powietrznych.

Zakończenie

Statystyki wypadków lotniczych bezlitośnie wskazują obszary i przyczyny wy-
stępujących zagrożeń. Człowiek w swych mechanizmach obronnych wpisujących się  
w podstawowe potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa opanował technikę, doprowadził 
do perfekcji swoje otoczenie, przystosował maszyny z nim współpracujące do swoich 
potrzeb. „Podczas 50 Konferencji Bezpieczeństwa Lotów podkreślano, iż CASA, to 
nie tylko najintensywniej latający samolot Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, ale też najbez-
pieczniejszy samolot. Kwalifikowany jako drugi po Mi-8 najbezpieczniejszy statek po-
wietrzny, zaś trzecie miejsce zajęły rządowe TU-154M z 350 godzinami lotu na zda-
rzenie lotnicze. W 2007 zarejestrowano jedno zdarzenie lotnicze na 400 godzin lotu. 
Dla porównania – awaryjność myśliwców MIG-29 i F-16 wynosi 1 zdarzenie na około  
25 godzin lotu” (Hołdanowicz 2008, s.8).

Analizując wnioski końcowe dokumentów dotyczących katastrof lotniczych zauwa-
żamy mnogość czynników mających wpływ na końcowe zdarzenie lotnicze jako łańcuch 
przyczynowo-skutkowy. Nigdy nie występuje pojedynczy błąd czy jedna przyczyna. Przez 
lata funkcjonowania lotnictwa powstały niezliczone programy naprawcze systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem w lotnictwie, funkcjonują specjalistyczne zespoły spełniające 
rolę nadzoru nad każdym szczeblem organizacji lotniczej. Dzięki analitykom, naukow-
com, psychologom powstały dziesiątki koncepcji i modeli matematycznych szacujących 
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku lotniczego i obszary największych zagro-
żeń. Wiedza, naukowe podejście, wyciąganie wniosków ze studium przypadków, rozwój 
techniki, nowoczesne materiały i technologie, wprowadzenie procedur, automatyzacji, 
nadzór i kontrola, komputeryzacja i cyfryzacja maksymalnie ograniczyły wypadkowość 
w lotnictwie ze względu na czynnik techniczny, jednak barierą pozostaje nadal czynnik 
zwany błędem ludzkim.

Profesor James Reason w swojej publikacji „Human Error” z 1990 roku rozróżnia 
błędy aktywne, których efekty następują niemal natychmiast i błędy ukryte, których ne-
gatywne konsekwencje mogą leżeć uśpione w systemie przez długi czas (Beaty. 2013.  
s. 223). Badając wybraną literaturę specjalistyczną identyfikujemy nieprawidłowości za-
rządzania zasobami ludzkimi związane ze szkoleniem załóg lotniczych, złymi procedu-
rami, z ciągłością szkolenia, nadzorem, brakiem koordynacji współgrania załóg na wielu 
poziomach takich jak: wyszkolenie, wiedza, doświadczenie, predyspozycje psychiczne, 
komunikacja, standaryzacja. Wszystkie te czynniki składają się na końcowy efekt, jakim 
jest prawidłowe i bezpieczne wykonanie operacji lotniczej, zatem mają one bardzo istot-
ny wpływ na zdarzenie lotnicze.
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Współczesne przemiany polityczne, nieustanna zmiana struktur Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, starzejąca się flota 
powietrzna spowodowały potrzeby modernizacji w lotnictwie. Zaczęto wprowadzać no-
woczesne technologie lotnicze, unowocześniać kokpity statków powietrznych. Nastąpiło 
zderzenie się techniki analogowej z cyfrową, zegarów tradycyjnych i zobrazowania pa-
rametrów lotów na wyświetlaczach LCD. Zmiany doprowadziły do braku standaryzacji 
wyposażenia kabin w obrębie jednego typu statku powietrznego, a także do powszech-
nego występowania skalowania przyrządów w miarach metrycznych i anglosaskich  
w jednej kabinie. We wnioskach cytowanej katastrofy znajdujemy zapisy o niewłaściwej 
interpretacji wskazań wysokościomierzy, o niedostatecznej wiedzy na temat funkcjono-
wania systemu samolotu, o nowoczesnym wyposażeniu, które przerosło percepcję załogi, 
co stawia szkolenie załóg jako cel nadrzędny i na etapie tragicznych wydarzeń nie było 
realizowane w sposób właściwy.

Analizując wykazaną literaturę i badaną grupę nasuwa się pytanie. Czy system szko-
lenia pilotów wojskowych jest zły? Czy może niewłaściwe zarządzanie zasobami ludzki-
mi, załogą statku powietrznego powoduje katastrofalne błędy? Błędne jest rozumowanie, 
że system szkolenia jest niewydolny, że kształcenie pilotów przebiega nieprawidłowo, na 
podstawie incydentalnych katastrof. Ciąg wypadków występujących w SZRP wpisuje się 
w średnią matematyczną statystykę światowych zdarzeń, ale też z pewnością jest to ob-
szar który wymaga ciągłego monitoringu i analizy. Na uwagę zasługuje skala i wymiar 
katastrof ostatnich lat mający wpływ na funkcjonowanie państwa, spowodowany zaist-
nieniem sytuacji kryzysowej, który poddał w wątpliwość system szkolenia i umiejętności 
pilotów wojskowych SZRP. Analizując główne przyczyny katastrofy opisane w raportach, 
programy szkolenia, regulaminy lotów, wyraźnie zaznacza się charakterystyczny łańcuch 
błędów. Jest to typowa zależność anatomii błędu opisana w literaturze fachowej mię-
dzy innymi przez profesora Jamesa Reasona, gdzie błąd człowieka, a w naszej analizie, 
dowódcy załogi, jest jedną ze składowych końcowego efektu (Podręcznik zarządzania 
bezpieczeństwem SMM). Wnioskując, pomimo wykazywanych w raportach z katastro-
fy błędów personalnych wskazujących niewłaściwe wyszkolenie, przyczyn należy szukać  
w niewłaściwym zarządzaniu zasobami całej załogi w aspekcie szkolenia jak i w jej oto-
czeniu – w organizacji lotniczej.

Pojedyncze błędy poszczególnych członków załogi, odejście od procedur, brak 
zgrania i współpracy w załodze w czasie sytuacji szczególnych na pokładzie statku po-
wietrznego, błędnie pojmowane przywództwo sytuacyjne i delegowanie uprawnień po-
szczególnych członków załogi na lidera, powodują brak reakcji na subiektywne odczu-
cie zagrożenia, na wpływ i presję otoczenia. Wskazuje to na braki w wyszkoleniu, niską 
asertywność, zaburzenia komunikacji w kokpicie. Biorąc pod uwagę całokształt proce-
su wyszkolenia pilotów uwzględniający stopniowanie trudności w przyswajaniu wiedzy  
i idący za tym proces nadzoru: sprawdziany, egzaminy, kontrole i seminaria, można mó-
wić o istotnych zaniedbaniach na płaszczyźnie zarządzania. Na podstawie zbadanych 
dokumentów normatywnych, instrukcji, regulaminów zauważamy, że kontrola na linii 
przełożony – podwładny, wykładowca – uczeń, instruktor – szkolony ma ścisłe i kon-
kretne zapisy i regulacje. Ma stanowić barierę przed wystąpieniem efektu słabego ogniwa  
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i jak wskazują tragiczne katastrofy i wnioski z ich analiz, ten obszar realizowanych szko-
leń załóg statków powietrznych jest niewłaściwy oraz wymaga wprowadzenia restrykcyj-
nego programu naprawczego. Oceniając załogę, każdego jej członka realizującego w swo-
im obszarze zadanie, dochodzimy do wniosku, że stanowi ona nierozerwalny organizm. 
Należy zwrócić uwagę, że na członka personelu latającego, każdą osobę w czasie operacji 
lotniczej wpływają czynniki układowe (wzrok, słuch, układ krążenia, układ oddechowy) 
i emocjonalne (stan rodziny, konflikty). Ponadto każdy organizm ma swoją wydolność, 
a załoga pracująca wspólnie ulega efektowi synergii wzmacniając jednocześnie osiągnię-
cie celu misji. Dzięki odpowiedniemu jej doborowi, dzięki asertywności jej członków 
i prawidłowemu rozumieniu przywództwa można uniknąć efektów konformizmu jaki 
wystąpił w badanej katastrofie. 

Wnioskując, w zespole, a w szczególności takim jaki stanowią załogi statków po-
wietrznych, musi występować efekt sprzężenia i proces świadomego przewidywania roz-
woju sytuacji w pętli informacyjnej I pilot, II pilot, technik pokładowy, inżynier – otocze-
nie, itd. Tylko w takim układzie i przy pełnej świadomości sytuacyjnej można oczekiwać 
bezpiecznej realizacji wykonania zadania lotniczego.
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