PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

124/16

Numer ewidencyjny zdarzenia:

INCYDENT

Rodzaj zdarzenia:

24 stycznia 2016 r.

Data zdarzenia:

EPWA

Miejsce zdarzenia:

Airbus 320

Rodzaj, typ statku powietrznego:
Dowódca SP:
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:

Nadzorujący badanie:
Podmiot badający:
Skład zespołu badawczego:
Forma dokumentu zawierającego wyniki:
Zalecenia:
Adresat zaleceń:
Data zakończenia badania:

Pilot samolotowy
Śmiertelne

Poważne

Lekkie

Bez
obrażeń

-

-

-

-

Edward Łojek
Zarządzający lotniskiem
nie wyznaczano
INFORMACJA O ZDARZENIU [RAPORT]
NIE
NIE DOTYCZY
26 października 2016 r.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
W trakcie wypychania statku powietrznego ze stanowiska postojowego nr 20, zespół
pojazdów złożony z ciągnika i schodów wjechał za wypychany samolot co doprowadziło do jego
awaryjnego zatrzymania.
Zajechanie drogi wypychanemu statkowi powietrznemu nastąpiło w zaawansowanej fazie
wypychania, które prowadzone było prawidłowo. Samolot miał włączone światła antykolizyjne
a ciągnik światła ostrzegawcze.
Przyczyny zdarzenia lotniczego:
Niezachowanie należytej ostrożności oraz nieprzestrzeganie przepisów instrukcji „ruch
Pojazdów i Pieszych na Lotnisku Chopina w Warszawie” – INOP-IRPP przez kierującego
pojazdem.
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Zastosowane środki profilaktyczne:
1. Sprawcę skierowano na powtórne szkolenie i egzamin z zasad poruszania się po lotnisku.
2. Poinformowano pracowników Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych odpowiedzialnych
za szkolenie i nadawanie uprawnień do poruszania się po terenie lotniska o konieczności
szczególnego podkreślenia podczas prowadzonych szkoleń, obowiązku ustępowania
pierwszeństwa statkom powietrznym.
3. Wprowadzono modyfikację do materiału szkoleniowego i egzaminu dla osób ubiegających
się o zezwolenie uprawniające do poruszania się pojazdami po terenie lotniska,
w szczególności kładąc nacisk na zagrożenia związane z zajeżdżaniem drogi przez
kierujących pojazdami, kołującym, wypychanym i holowanym statkom powietrznym.
4. Zagadnienia związane m.in. z występowaniem incydentów na płytach postojowych,
przyczynami oraz koniecznością ich eliminacji zostały omówione na Komitecie
Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. F. Chopina, którego członkami są przedstawiciele
agentów obsługi naziemnej.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

Nadzorujący badanie:

Imię i nazwisko

Podpis

Edward Łojek

podpis na oryginale
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