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MINISTERSTWO TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

 

Dot. zdarzenia nr: 94/12 

 

UCHWAŁA 
 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek  

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska 

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń 

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec 

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński 

Członek Komisji: mgr inż. Tomasz Makowski 

 

W dniu 20 czerwca 2012 r, podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez 

SprintAir SA, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu SAAB 340A  

o znakach SP-KPR, które wydarzyło się w dniu 02 lutego 2012 r., na lotnisku w Kijowie. 

Opis okoliczności zdarzenia lotniczego: 

Podczas startu samolotu, przy prędkości 80 kts, wystąpiła sygnalizacja dźwiękowa i wizualna 

„CONFIG” na panelu CWP. Kapitan przerwał start i załoga zakołowała na stanowisko postojowe. 

Po zakończonym dobiegu załoga szczegółowo sprawdziła wszystkie elementy dotyczące 

wystąpienia tej sygnalizacji. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Po 3 godzinnym postoju, 

spowodowanym inspekcją Ukraińskiej Władzy Lotniczej, samolot ponownie wykonał start  

z lotniska w Kijowie. Usterka nie powtórzyła się. 

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 przyjęła ustalenia wyżej 

wymienionego podmiotu, który uznał, że:  

Przyczyną incydentu było prawdopodobnie złe zadziałanie któregoś z czujników spowodowane 

niską temperaturą otoczenia (-20°C) połączone z długim postojem samolotu (5 godz.). 

A także akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne: 

Omówienie zaistniałego przypadku na spotkaniu z personelem latającym. Przypomnienie  

o warunkach zapalenia się lampki „CONFIG” oraz możliwości sprawdzenia działania układu na 

ziemi przed uruchomieniem silników. 

Komisja nie formułowała nowych zaleceń bezpieczeństwa lotów.  
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Podpisy Komisji 

dr inż. Maciej Lasek  podpis na oryginale 

mgr Agata Kaczyńska podpis na oryginale 

dr inż. Michał Cichoń podpis na oryginale 

mgr inż. Piotr Lipiec podpis na oryginale 

dr n. med. Jacek Rożyński podpis na oryginale 

mgr inż. Tomasz Makowski podpis na oryginale 

 


