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NISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
 

Dot. zdarzenia nr: 682/12 
 

UCHWAŁA 
 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:  

Zastępca przew. PKBWL - prowadzący: mgr inż. pil. Andrzej Pussak 

Zastępca przew. PKBWL: mgr inż. Jacek Jaworski 
Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski 

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń 
Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski 

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski 
 

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego 
dotyczącego trudności ze schowaniem podwozia samolotu E-170 o znakach rozpoznawczych  
SP-LDK, które wydarzyło się w dniu 27 czerwca 2012 r. po starcie z lotniska w Pradze (LKPR), 
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 uznała informacje zawarte  
w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż: 

Przebieg zdarzenia:  

Po starcie z lotniska Praga-Rużyne (LKPR) wystąpily trudności ze schowaniem podwozia, 
 a na EICAS pojawil się komunikat „Landing Gear Lever Disagree”. Zaloga wykonała listę 
kontrolną „Landing Gera Lever Disagree’ a następnie „Abnormal Landing Gear Extention” 
i podjęła decyzję zawrócenia na lotnisko startu. Wykonano normalne lądowanie. W dniu 28 
czerwca 2012 roku do Pragi udała się ekipa techniczna, która po wykonaniu testów nie stwierdzila 
nieprawidłowości i dopuściła samolot do lotu powrotnego do Warszawy. Po przebazowaniu 
samolotu (bez pasażerów) do Warszawy wykonano dodatkowe szczegółowe testy, które nie 
wykazały nieprawidłowości. Samolot został przywrócony do eksploatacji. 

Przyczyna zaistnienia incydentu: 

Nie można określić przyczyny zaistniałego zdarzenia. 
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Podpisy Komisji: 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak podpis na oryginale 

Członek Komisji: Jacek Jaworski podpis na oryginale 

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski podpis na oryginale 

Członek Komisji: Michał Cichoń podpis na oryginale 

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski podpis na oryginale 

Członek Komisji: Waldemar Targalski podpis na oryginale 

 


