
 
 

MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:    285 / 09 

UCHWAŁA 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

 

                          Przewodniczący Posiedzenia                      

                       Z-ca Przewodniczącego Komisji:        mgr inż. pil Andrzej Pussak 
                                             Członek Komisji:           dr inż. pil. Dariusz Frątczak 

                                             Członek Komisji:            mgr inż. Jerzy Kędzierski 

                                             Członek Komisji:            mgr Tomasz Kuchciński  
                                             Członek Komisji:            mgr inż. Ryszard Rutkowski 

                                             Członek Komisji:           dr n. med. Jacek Rożyński   
                                                                                         

W dniu 19 maja 2010 r. na  posiedzeniu  rozpatrzono  przedstawione przez Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty Lotnicze” i Dział Bezpieczeństwa PLL LOT S.A. wyniki 
przeprowadzonego  badania zdarzenia lotniczego, samolotu  B 735 o znakach  

rozpoznawczych SP-LKA,  z dnia  13 maja 2009 r.  w których  ustalono, że:   

w  czasie   podejścia do lądowania na wysokości ok. 50 ft  załoga zgłosiła że nastąpiło 

zderzenie samolotu z ptakami   (jaskółka- wróbel),  które uderzyły w  przednią część kadłuba 

i podwozie. Zderzenie nie miało wpływu na przebieg lotu. Po  wylądowaniu w Warszawie  
wykonano przegląd samolotu zgodnie z procedurą zawarta w dokumencie AMM 05-51-37     

i stwierdzono, że zderzenie nie spowodowało usterek i uszkodzeń  samolotu.  
Załoga sporządziła raport o zderzeniu z ptakami..  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych działając na podstawie ustawy z dnia 

3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), przyjęła 
przedstawione informacje, podjęła decyzję  o zakończeniu badania i uznała, iż:   

Przyczyną incydentu było: 

Obecność ptaków  w okolicy drogi startowej podczas   lądowania samolotu.   

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

Zbyt mało skuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska. 

Zalecenia profilaktyczne:    

Komisja  akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje 
działań  profilaktycznych. 
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Podpisy Komisji 

 

Przewodniczący Posiedzenia 

Z-ca Przewodniczącego Komisji:          mgr inż. Andrzej Pussak          …………………….                          

 Członek Komisji:                                dr inż. pil. Dariusz Frątczak        ……………………. 

 Członek Komisji:                                mgr inż. Jerzy Kędzierski             ……………………. 

 Członek Komisji:                                mgr Tomasz Kuchciński               …………………… 

 Członek Komisji:                                mgr inż. Ryszard Rutkowski         …………………… 

 Członek Komisji:                                dr n. med. Jacek Rożyński            ……………………   
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