
 

MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:   1251/10 

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 Tomasz Kuchciński  

                                             Członek Komisji:           mgr inż. Piotr Lipiec 
                                             Członek Komisji:           inż. Tomasz Makowski 

                                             Członek Komisji:           mgr inż. Ryszard Rutkowski  

                                             Członek Komisji:           dr n. med. Jacek Rożyński 
                                                                                      

 
      W dniu  8 czerwca  2011 r. na posiedzeniu  rozpatrzono  przedstawione przez   

Blue JET Sp. z o.o.  wyniki przeprowadzonego  badania zdarzenia lotniczego, dotyczące 

samolotu Cessna C 525  o znakach  rozpoznawczych  SP-KCK, z dnia  2 listopada 2010 r.  
w którym  ustalono, że:  

  
Po zakończeniu lotu komeryjnego już po wylądowaniu  na lotnisku w  Moskwie (UUWW), na 

stanowisku postojowym przy otwieraniu drzwi pilot doznał bolesnego urazu dłoni lewej.  

Pomógł opuścić pasażerom samolot a kiedy wysiadł z samolotu poczuł się bardzo źle,  zrobiło 
mu się słabo i prawie stracił przytomność. Zgłosił się do lekarza  lotniskowego, a po powrocie 

do kraju samolotem rejsowym udał się na badania diagnostyczne a następnie 
okolicznościowe. Po badania w CM LIM uzyskał pozytywne orzeczenie lotniczo lekarskie z 

ograniczeniem OML tj. wykonywania lotów tylko w załodze wieloosobowej. 

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 był: 

Przypadkowy bardzo bolesny uraz dłoni który spowodował złe samopoczucie pilota.     

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

Brak. 

 Komentarz: 

Postępowanie dysponenta w tym przypadku było prawidłowe. 
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 Podpisy Komisji 

 

Przewodniczący Posiedzenia 

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

Członek Komisji:                           dr inż. pil. Dariusz Frątczak    podpis nieczytelny 

        Członek Komisji:                          mgr Tomasz Kuchciński         podpis nieczytelny 

 Członek Komisji:                          mgr inż. Piotr Lipiec               podpis nieczytelny 

Członek Komisji:                           inż. Tomasz Makowski           podpis nieczytelny 

Członek Komisji:                           mgr inż. Ryszard Rutkowski   podpis nieczytelny 

                                 

 Członek Komisji:                          dr n. med. Jacek Rożyński       podpis nieczytelny 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                      2 z 2 

 


