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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 
 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 2739/16 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 18 października 2016 r. 

Miejsce zdarzenia: CTR EPWA 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Samolot EMBRAER ERJ-175 

Użytkownik / Operator SP: PLL „LOT” SA; ul.17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa 

Dowódca SP: Pilot zawodowy liniowy 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie Bez obrażeń 

- - - 63 

Nadzorujący badanie: Tomasz Makowski 

Podmiot badający: Użytkownik 

Skład zespołu badawczego: Nie powoływano 

Forma dokumentu zawierającego wyniki: Informacja o zdarzeniu  

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania: 26.10.2016 r. 
 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Po starcie z RWY15 lotniska EPWA o godz. 15:21 UTC kapitan zgłosił problem techniczny ze 

slotami, stwierdzony podczas ich chowania. Załoga po dwóch bezowocnych próbach resetowania 

wykonała procedurę SLAT FAILURE wg QRH – 3.10 str.13, po czym zdecydowała się zawrócić na 

lotnisko startu. Na lotnisku ogłoszono stan niepewności. Lądowanie samolotu nastąpiło o godz. 

15:32 UTC bez problemów – wykonane zostało w konfiguracji: klapy – 5, sloty – 3. Stan 

niepewności na lotnisku odwołano o godz. 15:33 UTC. Po lądowaniu kapitan złożył w KBZL raport 

poprzez szczegółowe omówienie zdarzenia. Na zapisie FDR nie stwierdzono żadnych przekroczeń 

parametrów lotu. Służby techniczne stwierdziły niesprawność czujnika przekoszenia (skręcenia) 
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slotów i wymieniły wadliwe podzespoły. KBZL PLL „LOT” SA uznała, że zdarzenie powstało w 

wyniku normalnej eksploatacji, a zawrócenie na lotnisko startu było optymalnym rozwiązaniem 

problemu przez załogę. Nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów przez załogę i inne służby. Nie 

sformułowano żadnych zaleceń bezpieczeństwa. 

Przyczyna zdarzenia lotniczego: 

Niesprawność czujnika przekoszenia (skręcenia) slotów. 

Działania profilaktyczne podjęte przez Użytkownika: 

Zdarzenie zarejestrowano w bazie danych SMS i sklasyfikowano wg kryteriów przyjętych w PLL 

„LOT” SA. Będzie ono ujęte we wskaźnikach bezpieczeństwa lotniczego (SPI) monitorowanych 

zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym. 

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa: 

Nie ma. 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Tomasz Makowski podpis na oryginale 

 


