
 
MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 844/09   

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

                        

Przewodniczący Posiedzenia  
 Z-ca Przewodniczącego Komisji:   

 
dr inż. Maciej Lasek 

                                          Członek Komisji: 

                                          Członek Komisji: 

dr inż. Michał Cichoń 

inż. Tomasz Makowski 
                                         Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

                                          Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński 
                                         Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

                                         Członek Komisji: 

                                         Członek Komisji:       

mgr inż. Ryszard Rutkowski 

mgr inż. Waldemar Targalski 
   
Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r., przedstawionych przez 
Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyników przeprowadzonego badania zdarzenia 

lotniczego samolotu B 767-300   o znakach rozpoznawczych  N676NA,  które  wydarzyło  się  
w dniu 19 września  2009 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka ( EPRZ),  w którym ustalono że: 

podczas   startu samolotu czarterowego  w fazie wznoszenia nastąpiło zderzenie ze stadem 

ptaków.  Podczas inspekcji drogi startowej stwierdzono kilkanaście martwych ptaków  
( szpaków i jednej czapli).Spowodowało to konieczność zamknięcia drogi startowej na 

kilkanaście minut w celu jej uprzątnięcia.  Zawiadomiony o tym fakcie kapitan samolotu  nie 
stwierdził nieprawidłowości w jego pilotowaniu i kontynuował lot.   Działając na podstawie 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje  informację od wyżej 
wymienionego podmiotu i uznaje, iż    

Przyczyną incydentu była: 

 Przelot  stada migrujących szpaków w rejonie  lotniska  podczas  startu samolotu.   

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

Nieskuteczne odstraszanie ptaków w okolicy lotniska przy stosowanych metodach.       

Zalecenia profilaktyczne:    

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne tj. konieczność zatrudnienia 
sokolnika, stosowanie urządzeń mechanicznych i akustycznych w rejonie lotniska oraz 

zwiększenie  częstotliwości kontroli drogi startowej przez patrole SOL.    

 

                                                                                                                                             1/2 



 

 

 Podpisy Komisji 

Przewodniczący Posiedzenia 

Z-ca Przewodniczącego Komisji:          dr inż. Maciej Lasek                    …………………... 

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

Członek Komisji:                                   inż. Tomasz Makowski                ……………………. 

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

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

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

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

Członek Komisji:                                   mgr inż. Waldemar Targalski      ……………………. 
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