
 

MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr:   526/10 

UCHWAŁA 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

             Przewodniczący Posiedzenia                      

                       Z-ca Przewodniczącego Komisji:           dr inż. Maciej Lasek                         

                                              Członek Komisji:             dr inż. pil. Dariusz Frątczak 
                                              Członek Komisji:             mgr pil. Wiesław Jedynak 

                                              Członek Komisji:             mgr inż. Jerzy Kędzierski 
                                              Członek Komisji:             dr n. med. Jacek Rożyński   

                                              Członek Komisji:             dr inż. Stanisław Żurkowski 

 
      W dniu 9 listopada 2011 r. na posiedzeniu  rozpatrzono  przedstawione przez 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  wyniki przeprowadzonego  badania zdarzenia 
lotniczego oraz informację  otrzymaną od użytkownika, dotyczące samolotu ATR 72  

o znakach  rozpoznawczych  SP-LFC,  z dnia  11 czerwca  2010 r. w których  ustalono, że:   

       

Załoga po starcie zgłosiła prawdopodobne zderzenie z ptakiem. Ptak był widziany blisko 

kadłuba jednak nie słyszano uderzenia. Lot był kontynuowany, a parametry w czasie lotu były 
prawidłowe. Załoga fakt ten zgłosiła Zarządzającemu lotniskiem, ale nie wypełniła formularz 

Bird Strike Reporting Form. Na drodze startowej nie znaleziono martwych ptaków. Jak 

wynika z informacji od Eurolotu, podczas przeglądu nie stwierdzono śladów po uderzeniu 
ptaka ani uszkodzenia samolotu. Przyjęto, iż nie doszło do zderzenia samolotu z ptakiem.    

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 w rejonie pola manewrowego lotniska. 

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: 

 Nieskuteczne  odstraszanie ptaków w rejonie lotniska.  

Zalecenia profilaktyczne:    

Komisja akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem propozycje długofalowych 
działań  profilaktycznych w celu odstraszania ptaków w rejonie prowadzonych  operacji 

lotniczych.  
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Podpisy Komisji 

 

Przewodniczący Posiedzenia 

Z-ca Przewodniczącego Komisji:       dr inż. Maciej Lasek               Podpis nieczytelny 

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

Członek Komisji:                                mgr pil. Wiesław Jedynak      Podpis nieczytelny 

       Członek Komisji:                                mgr inż. Jerzy Kędzierski       Podpis nieczytelny 

 

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

Członek Komisji:                                dr inż. Stanisław Żurkowski   Podpis nieczytelny 
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