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FOD-y wrzucamy do 
żółtego pojemnika 
 

Foreign Object Debris, czyli tzw. FOD-y  to wszelkie 
przedmioty znalezione w niewłaściwej dla nich lokalizacji na  
lotnisku, które w wyniku przebywania w tej lokalizacji mogą 
uszkodzić sprzęt lub zranić personel. Wg tej pojemnej definicji 
FOD-em może być dosłownie wszystko. I tak rzeczywiście jest. 
Wystarczy, że dany przedmiot znajdzie się w niewłaściwym 
miejscu w niewłaściwym czasie, aby stanowił „zanieczyszczenie”.  

Bądźmy wyczuleni, co widzimy wokół siebie i czy powinno 
się znajdować w tym miejscu. Jeśli nie i nie wiemy, gdzie ta rzecz 
przynależy – podnieśmy ją i wrzućmy do pojemnika na FOD-y, aby nie 
spowodowała problemu.  

Od dnia 21.11.2019 r. mamy w 
hangarze żółty pojemnik na FOD-y, który służy 
specjalnie do tego celu. Został on udostępniony nam przez PL 
Modlin; stoi w hangarze blaszanym, aby był ogólnie dostępny i 
widoczny a dla jednoznacznej identyfikacji jest oznaczony nalepką informacyjną. 

Miejmy też świadomość, że żółty pojemnik nie jest koszem na śmieci i nie należy 
wrzucać do niego odpadów komunalnych, tym bardziej, że zawartość pojemnika podlega 

cyklicznej „analizie”.  
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Instalacja monitoringu w Salt 
 

W pierwszym tygodniu grudnia 2019 r. ruszy monitoring wizyjny w hangarach oraz na płycie przedhangarowej 
Salt. Decyzja o instalacji monitoringu została podjęta głównie ze względu na powtarzające się uszkodzenia statków 
powietrznych, stacjonujących w naszych hangarze oraz w obrębie płyty przedhangarowej.  

Kamery już zostały zainstalowane w czterech punktach, zaś od dnia 05.12.2019 r. rozpoczną pracę, co pozwoli, 
mamy nadzieję, osiągnąć poniższe cele: 

- podniesienie bezpieczeństwa statków powietrznych zaparkowanych oraz przemieszczanych w hangarze i po 
płycie przedhangarowej,  

- zapewnienie ochrony statków powietrznych przed 
uszkodzeniami, które wiążą się ze stratami materialnymi, 

- umożliwienie kontroli nad czynnościami obsługowymi 
statków powietrznych, 

- pozyskanie materiału informacyjnego i dowodowego 
do badania zdarzeń lotniczych. 

Nagrania z kamer będą wykorzystywane wyłącznie do 
wymienionych celów, a zarejestrowany materiał będzie 
przechowywany maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania 
a następnie usuwany, za wyjątkiem przypadków, gdy służy on 
jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów prawa.  
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