
 
 

 
 

MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:   761/ 09 

UCHWAŁA 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

                      Przewodniczący Posiedzenia 
                     Z-ca   Przewodniczącego Komisji:       mgr inż. pil Andrzej Pussak 

                                             Sekretarz Komisji:        mgr Agata Kaczyńska  

                                             Członek Komisji:         dr inż. Michał Cichoń 
                                             Członek Komisji:          mgr Tomasz Kuchciński 

                                             Członek Komisji:          dr n. med. Jacek Rożyński 
                                             Członek Komisji:          dr inż. Stanisław Żurkowski 

 

W dniu 17 marca  2010 r.  na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Dział  
Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wyniki 

przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego,  śmigłowca  MI -2 Plus  o znakach  
rozpoznawczych   SP- ZXE, które miało miejsce w dniu  12 września 2009 r  w okolicy Środy 

Śląskiej  podczas  przelotu  po trasie  na lotnisko  Wrocław,  a w którym  ustalono że:   

w czasie przelotu po trasie załoga  zgłosiła prawdopodobne zderzenie  śmigłowca z ptakiem.    
Pilot,  ponieważ  po zderzeniu parametry lotu były w normie,   kontynuował lot na lotnisko 

Wrocław.  Po wylądowaniu dokonano przeglądu śmigłowca i stwierdzono, że ptak wpadł do 
sprężarki lewego silnika. Wykonano zalecenia serwisowe PZL- Rzeszów a po wykonaniu 

powyższych prac próbę silnika. Parametry silnika po naprawie były w normie. Załączono 

dokumentacje techniczną .      

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 ptaka na trasie przelotu i jego zderzenie się ze śmigłowcem.     

Zalecenia profilaktyczne:    

Komisja  przyjęła  podjęte zalecenia profilaktyczne tj. przypomnienie i pouczenie załóg 
HEMS o konieczności obserwacji przestrzeni wokół śmigłowca w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa zderzenia z ptakami w czasie przelotów po trasie oraz zasady 

postępowania w przypadku zderzenia. 
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 Podpisy Komisji 

 

Przewodniczący Posiedzenia 

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

  Sekretarz Komisji:                            mgr  Agata Kaczyńska                .. … ……..………. 

 Członek Komisji:                                dr inż. Michał Cichoń                 …………………….  

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

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

Członek Komisji:                                   dr inż. Stanisław Żurkowski           …………………... 
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