
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:    1168/10 

UCHWAŁA 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

   Przewodniczący Posiedzenia          

                     Z-ca   Przewodniczącego Komisji:       mgr inż. pil Andrzej Pussak 
                                            Członek Komisji:            dr inż. Michał Cichoń 

                                             Członek Komisji:           mgr inż. Jacek Jaworski  

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

                                             Członek Komisji:           dr n. med. Jacek Rożyński 
                                             Członek Komisji:           mgr inż. Ryszard Rutkowski 

                                                                                              

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 01 grudnia 2010 r. przedstawionych przez 
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania 

zdarzenia lotniczego samolotu  A 319, o znakach rozpoznawczych  G-EZEF, które wydarzyło 
się w dniu 17 października 2010 r.  na lotnisku Kraków-Balice, w którym to ustalono, że: 

Załoga zgłosiła, iż w końcowej fazie przyziemienia na wysokości 300 stóp małe ptaki 

uderzyły w dolna część kadłuba. Załoga nie poinformowała o zdarzeniu wieży. O zdarzeniu 
DOP dowiedział się z depeszy  o opóźnieniu lotu. Sprawdzono drogę startową  na której nie 

znaleziono  martwych ptaków. Na samolocie nie stwierdzono śladów po zderzeniu. Po 
przeprowadzeniu przeglądu, samolot odleciał z opóźnieniem.  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 ustalenia wyżej 
wymienionego podmiotu i uznaje, że: 

Przyczyną incydentu było: 

 Obecność ptaków w rejonie drogi startowej  podczas lądowania. 

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

Zwiększona  aktywność małych ptaków w danym dniu.     

Zalecenia profilaktyczne: 
Komisja  akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem  w raporcie działania 
profilaktyczne,  a szczególnie wzmożenie aktywności  patroli odstraszających ptaki oraz 

zwiększenie  obsady sokolniczej.  Komisja popiera również  nawiązany kontakt z 

przewoźnikiem w celu ustalenia   prawidłowego postępowania w podobnych przypadkach. 

  
 
 

                                                                                                                                         1/2 

 
 



 

 Podpisy Komisji 

 

Przewodniczący Posiedzenia 

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

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

Członek Komisji:                                   mgr inż. Jacek  Jaworski             …………………….  

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

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

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

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