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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 1973/15 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 11 września 2015 r. 

Miejsce zdarzenia: EPKT 

Rodzaj, typ statku powietrznego: ND 

Dowódca SP: ND 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie 

Bez 

obrażeń 

- - - - 

Nadzorujący badanie: Edward Łojek 

Podmiot badający: Zarządzający lotniskiem 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Forma dokumentu zawierającego wyniki: INFORMACJA O ZDARZENIU [RAPORT] 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania: 4 kwietnia 2016 r. 

 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

 Organ kontroli ruchu lotniczego TWR zgłosił występujące problemy z łącznością radiową 

z pojazdami znajdującymi się w polu wzlotów. Polegały one na tym, że radiostacja trunkingowego 

systemu łączności na przemian blokowała możliwość nadawania lub nie nadawała a także 

zniekształcała odbiór. Usterka trwała około 5 minut i w tym czasie łączność została przeniesiona na 

radiostacje zapasową o czym zostały poinformowane służby portowe. W czasie incydentu nie było 

operacji lotniczych, nie było sytuacji niebezpiecznych ani opóźnień spowodowanych przez awarię.  

Problemy związane z łącznością powtarzały się od ok. 1-2 miesięcy i pomimo podejmowanych 

działań przez służby portowe nie zostały rozwiązane. 

Przeprowadzona analiza działań związanych z usterkami łączności oraz kolejny incydent, który 

wystąpił 19 września 2015 r. pozwoliły stwierdzić, że ich przyczyną  była nieprawidłowa praca 

stacji bazowej systemu TETRA. 
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Przyczyny zdarzenia lotniczego: 

Usterka stacji bazowej systemu łączności radiowej TETRA.  

Zastosowane środki profilaktyczne: 

1. Dokonano przeglądu zapisów Instrukcji Operacyjnej Lotniska dotyczących procedur 

radiowej komunikacji operacyjnej. Stwierdzono, że są odpowiednie do sytuacji utraty 

łączności radiowej. 

2. Skierowano do właściwych jednostek organizacyjnych zalecenie, aby w trybie pilnym 

dopisać w Regulaminie Organizacyjnym, kartach pracy oraz INOP szczegółowy zakres 

zadań i obowiązków dyżurnego teleinformatyka w zakresie systemu łączności radiowej 

TETRA. 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Edward Łojek podpis na oryginale 

 


