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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

 

Dot. zdarzenia nr: 529/08 
 

 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Przewodniczący posiedzenia, 

 Z-ca Przewodniczącego Komisji: 

 

dr inż. Maciej LASEK 

Sekretarz Komisji: mgr Agata KACZYŃSKA 

Członkowie: mgr inż. Jacek JAWORSKI 

 inż. Tomasz MAKOWSKI 

 mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI 

 dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009 r., przedstawionych przez Komisję 

Badania Zdarzeń Lotniczych PLL LOT S. A., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia 

lotniczego samolotu Boeing 737-200 o znakach SP-LOB, który wydarzył się w dniu 

31 lipca 2008 r. w trakcie rejsu Nowy Jork-JFK (JFK) – Warszawa-Okęcie (WAW), działając 

na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 

z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej 

wymienionego podmiotu i uznaje, iż: 

Przyczyną incydentu była: 

Usterka urządzenia do schładzania posiłków (tzw. chillera) w środkowym bufecie, która 

spowodowała pojawienie się zapachu spalenizny i dymu w samolocie, co wymusiło przerwanie 

rejsu i lądowanie na lotnisku zapasowym. Przyczyny usterki urządzenia nie ustalono. 

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

1) Rozszerzyć opis systemu chłodzenia posiłków w Podręczniku Stewardesy PLL LOT S. A. 

2) Omówić zdarzenie podczas okresowych szkoleń personelu technicznego PLL LOT S. A. 

3) Omówić biuletyn informacyjny dotyczący niniejszego zdarzenia ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązujących w PLL LOT S. A. procedur na okoliczność pojawienia się dymu 

w samolocie. 

4) Dyrektor Biura Personalnego Latającego za pomocą Biuletynu Informacyjnego przekaże 

członkom załóg doraźne zalecenia odnośnie zasad archiwizacji operacyjnego planu lotu 

i obowiązków drugiego pilota (F/O). 
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5) Dyrektor Biura Personalnego Latającego rozważy wprowadzenie zmian do zasad zdawania 

dokumentacji operacyjnej w celu zlikwidowania obecnie występujących problemów z archiwizacją 

dokumentacji. 

 

Podpisy Komisji: 

dr inż. Maciej LASEK Podpis nieczytelny 

mgr Agata KACZYŃSKA Podpis nieczytelny 

mgr inż. Jacek JAWORSKI Podpis nieczytelny 

inż. Tomasz MAKOWSKI Podpis nieczytelny 

mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI Podpis nieczytelny 

dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI Podpis nieczytelny 

 


