
 
MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:    17/10 

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 Dział 

Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonego  badania zdarzenia 

lotniczego, dotyczącego samolotu  E  170  o znakach rozpoznawczych   SP-LIA,  z dnia  
7 stycznia   2010 r.  w którym  ustalono, że:   

W czasie rejsu z Warszawy do  Amsterdamu,  przy  podchodzeniu do lądowania na 
wysokości ok. 700 stóp  doszło do   zderzenia z ptakiem, który uderzył w  prawy silnik.  

Po wylądowaniu  podczas  przeglądu stwierdzono obecność szczątków ptaka na górnej części 

prawego silnika, na łopatkach wentylatora i wewnętrznej części wlotu prawego silnika. Po 
konsultacji z Centrum Obsługi Technicznej w Warszawie mechanik kontraktowy dokonał 

przeglądu specjalnego (po zderzeniu z ptakiem). Nie znaleziono uszkodzeń i samolot został 
dopuszczony do rejsu powrotnego. Po powrocie do Warszawy ponownie dokonano 

sprawdzenia prawego silnika.   Stwierdzono  ślady ptaka w wewnętrznym konturze silnika, 

silnik wymyto, sprawdzono stan łopatek wentylatora i sprężarki oraz wykonano odpowiednie 
testy. Nie stwierdzono uszkodzeń  i samolot dopuszczono do eksploatacji.   

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: 

Zderzenie z ptakiem,  który znajdował się na trasie lotu samolotu.   

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

 Brak 

Zalecenia profilaktyczne:    

 Brak. 
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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 
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