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KOSZTY WYPADKU LOTNICZEGO 

WYPADEK LOTNICZY – GRUPY DZIAŁAŃ; 
 

 Akcja ratownicza; 

 

 Badanie wypadku lotniczego; 

 

 Działania osłonowe;  

 

 Działania wtórne i zamykające, w tym; 

Określenie wartości  statku powietrznego przed   

wypadkiem i po wypadku; 

 

 Reklamacje, procesy sądowe, odszkodowania, 

odtworzenie stanu posiadania - jak przed wypadkiem; 

 



WYPADEK LOTNICZY; 

 

1. AKCJA RATOWNICZA - koszty akcji ratowniczej w tym: 

 Koszty poszukiwania / dojścia do ofiar zdarzenia, do 
unieruchomionego statku powietrznego lub jego szczątków;  

 Koszty działań służb ratowniczo-gaśniczych lub podobnych; 

 Koszty pierwszego etapu akcji osłonowej w stosunku do 
pasażerów / poszkodowanych / ofiar, w tym koszty ew. ich 
ewakuacji; 

 Koszty akcji interwencyjnej związanej z ochroną środowiska 
naturalnego w ramach akcji ratowniczej;  

 Koszty zabezpieczenia fizycznego statku powietrznego po 
wypadku, koszty zużytych materiałów, koszty ochrony 
miejsca wypadku; 

 Koszty akcji osłonowej-ratowniczej, gdy statek powietrzny, 
który uległ wypadkowi przewoził materiały niebezpieczne; 
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Poszukiwanie i dojście do statku powietrznego po 

wypadku często jest bardzo utrudnione.  

Tu statek powietrzny spadł na gęsty las.  



Poszukiwanie i dojście do statku powietrznego po 

wypadku często jest bardzo utrudnione.  

Tu statek powietrzny spadł na gęsty las.  



Poszukiwanie i dojście do statku powietrznego po 

wypadku często jest bardzo utrudnione.  

Tu statek powietrzny spadł do jeziora.  



Poszukiwanie i dojście do statku powietrznego po 

wypadku często jest bardzo utrudnione.  

Tu statek powietrzny spadł w pobliżu wioski 

murzyńskiej w Afryce. 



Działania służb ratowniczo-gaśniczych także generują 

koszty. Wóz LSR-G w akcji. 

Wał z ziemi okrzemkowej  

w miejscu rozlewiska 

paliwa – widziane z góry. 



Koszty zabezpieczenia statku powietrznego  

po wypadku 



Koszty zabezpieczenia fizycznego statku 

powietrznego / szczątków na miejscu wypadku;  
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2. BADANIE WYPADKU LOTNICZEGO - Koszty badania 
wypadku lotniczego, w tym:  

 Koszty poszukiwania / dojścia do unieruchomionego 
statku powietrznego lub jego szczątków; 

 Koszty dokumentowania zdarzenia, wykonania badań lub 
ekspertyz, symulacji, prób i testów powypadkowych, 
koszty wykonania opinii w/s wypadku; 

 Koszty zabezpieczenia dowodów rzeczowych w sprawie 
(także koszty chronionego magazynowania dowodów 
rzeczowych);  

 Koszty działań specjalnych, gdy statek powietrzny, który 
uległ wypadkowi przewoził materiały niebezpieczne; 
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Koszty zabezpieczenia dowodów w sprawie (także 

koszty chronionego magazynowania dowodów 

rzeczowych);  

 



WYPADEK LOTNICZY; 

 

3. DZIAŁANIA OSŁONOWE (etap drugi), w tym: 

 Koszty działań osłonowych w stosunku do pasażerów / 
poszkodowanych  / ofiar oraz osób oczekujących, krewnych;  

 Koszty działań osłonowych w stosunku do bagażu i rzeczy 
pasażerów, ładunku, elementów infrastruktury; 

 Koszty czasowego wynajmu / zastąpienia załogi i statku 
powietrznego w siatce połączeń lub w ramach oferowanych usług; 

 Koszty usunięcia, zabezpieczenia, magazynowania 
unieruchomionego statku powietrznego i ew. utylizacji niektórych 
składników  tego statku powietrznego; 

 Koszty przygotowania i wdrożenia wybranych działań naprawczych 
(biuletyny / działania zapobiegawcze, zmiany w instrukcjach, 
szkolenia); 

 Koszty usunięcia, zabezpieczenia, czasowego magazynowania 
materiałów niebezpiecznych, gdy statek powietrzny, który uległ 
wypadkowi przewoził materiały niebezpieczne; 
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Jeżeli ewakuacja pasażerów i załogi odbyła się w trybie awaryjnym, bez 

bagażu, który pozostał na pokładzie, proces usunięcia 

unieruchomionego statku powietrznego powinien być skoordynowany z 

ewakuacją bagażu rejestrowanego, kabinowego, ew. rzeczy osobistych, 

które w momencie ewakuacji pozostały na pokładzie; 

 

 

 

 

 

 

  

Koszty działań osłonowych w stosunku do  

pasażerów / poszkodowanych / ofiar c.d.;  



Koszty działań osłonowych  

w stosunku do bagażu i rzeczy pasażerów; 



Koszty działań osłonowych  

w stosunku do bagażu i rzeczy pasażerów; 

Bagaż rejestrowany podjęty z luków 

ładunkowych samolotu 

Bagaż podręczny podjęty ze schowków 

samolotu i rzeczy pasażerów 



Koszty działań osłonowych w stosunku do bagażu 

pasażerów zawierającego materiały niebezpieczne; 



Koszty zastąpienia załogi i statku powietrznego  

w siatce połączeń; 

 



Koszty usunięcia, zabezpieczenia, magazynowania 

unieruchomionego statku powietrznego, i ew. 

utylizacji niektórych składników statku powietrznego; 

 



Koszty usunięcia, zabezpieczenia, magazynowania 

unieruchomionego statku powietrznego, i ew. 

utylizacji niektórych składników statku powietrznego; 

 



Koszty utylizacji niektórych składników statków 

powietrznych – tu obraz zanieczyszczonego 

odpompowanego paliwa  



Koszty zabezpieczenia unieruchomionego statku 

powietrznego, po jego przetransportowaniu do 

wydzielonego miejsca magazynowania.   
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4. DZIAŁANIA WTÓRNE I ZAMYKAJĄCE, w tym: 

 Koszty złomowania (utylizacji) statku powietrznego lub jego 
szczątków; 

 Koszty naprawy statku powietrznego lub zmiany sposobu jego 
zagospodarowania; 

 Koszty wdrożenia innych działań naprawczych w stosunku do 
statku powietrznego; 

 Koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych elementów 
infrastruktury; 

 Koszty kampanii informacyjnej ws. wypadku dla odtworzenia 
prestiżu firmy, koszty dot. odtworzenia reputacji i tzw. 
„goodwill”; 

 Koszty neutralizacji: ładunków niebezpiecznych oraz 
elementów środowiska/infrastruktury, gdy statek powietrzny, 
który uległ wypadkowi przewoził materiały niebezpieczne;  
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WYPADEK LOTNICZY; 

4.1 Określenie różnicy wartości statku powietrznego przed wypadkiem 

i po wypadku (strata); 

4.1.1 Wycena wartości statku powietrznego na chwilę poprzedzającą 

wypadek; 

4.1.2 Wycena wartości statku powietrznego na chwilę po ewakuacji / po 

usunięciu z miejsca zdarzenia, do miejsca magazynowania lub do 

miejsca wykonania naprawy; 

KOSZTY WYPADKU LOTNICZEGO 

Opinie 

Ekspertów 



WYPADEK LOTNICZY; 

 

5. REKLAMACJE, PROCESY SĄDOWE, ODSZKODOWANIA 
Koszty reklamacji, koszty procesów sądowych, koszty 
odszkodowań, inne koszty, odtworzenie stanu posiadania - jak 
przed wypadkiem, w tym; 

 Koszty obsługi organizacyjnej, technicznej i prawniczej; 

 Koszty obsługi konsularnej; 

 Koszty sądowe, koszty municypalne, bankowe i skarbowe;  

 Koszty odszkodowań dla pasażerów, załóg, rodzin ofiar, 
odszkodowań ekologicznych i innych; 

 Koszty wzrostu stawki ubezpieczenia dla lotniska, przewoźnika,  
handlingu, służb ruchu lotniczego;  

 Koszty udziału służb państwowych w zw. z wypadkiem; 

 Pozostałe koszty związane z wypadkiem, w tym koszty  
przygotowania autoryzowanego opracowania zbiorczego; 
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KOSZTY WYPADKU LOTNICZEGO 

DOKUMENTOWANIE 

KWALIFIKACJI 

EKSPERTA/ÓW 
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RAPORT KOŃCOWY, A W NIM SUMA KOSZTÓW; 
 

 Akcji ratowniczej; 

+ 
 Badania wypadku lotniczego; 

+ 
 Działań osłonowych;  

+ 
 Działań wtórnych i zamykających, w tym; 

     Różnicy wartości  statku powietrznego przed i po wypadku; 

+ 
 Reklamacji, procesów sądowych, odszkodowań, municypalnych, 

konsularnych, innych, odtworzenie stanu posiadania - jak przed 
wypadkiem; 

+ 
 Opracowania raportu z podziałem na koszty wypadku 

bezpośrednie i pośrednie, plus załączniki i dokumenty 
autoryzujące (akredytacje); 



PROPOZYCJA 

PROCEDURY 







ANALIZA KRYTYCZNA:  Moim zdaniem, należy w dobrej 

wierze zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

 Jaki jest zasób wiedzy niektórych organizacji lotniczych, 

co do rodzajów i poziomów kosztów, które mogą się 

pojawić, gdy zaistnieje wypadek; 

 Jaki jest poziom szczegółowości procedur odniesionych 

do spraw kryzysowych, powypadkowych, w 

szczególności jaki jest standard (model) wyceny kosztów 

zdarzeń / wypadków lotniczych; 

 Jaki jest sposób podejścia brokerów ubezpieczeniowych 

w zakresie warunków ubezpieczenia sytuacji 

kryzysowych w organizacjach lotniczych, szczególnie 

warunków ubezpieczenia dot. wypadków lotniczych; 
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ANALIZA KRYTYCZNA – c.d: 

 Jaki jest standard szkoleń w zakresie CDM – wspólne działania 

w  warunkach kryzysowych, w środowisku: operatorów 

lotniczych, lotniczych organizacji obsługowych, lotnisk, służb 

ruchu lotniczego, lotniczych organizacji szkoleniowych; 

Moim zdaniem, warto również poświęcić trochę czasu na 

dyskusję nad następującymi zagadnieniami: 

 Zdefiniowanie poziomu akredytacji dla cywilnej organizacji / 

uczelni, która podejmie się szkolenia personelu w zakresie 

określania kosztów wypadków lotniczych; 

 Zdefiniowanie minimów kwalifikacyjnych dla kadry do 

prowadzenia szkoleń w zakresie określania kosztów 

związanych z wypadkami lotniczymi; 

 Stworzenie ogólnodostępnej, autoryzowanej listy ekspertów 

upoważnionych do określania kosztów wypadków lotniczych; 
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ANALIZA KRYTYCZNA – c.d: 

 Zainteresowanie uczelni o profilu lotniczym, 
popularyzacją wśród studentów tematyki kosztów 
wypadków lotniczych.  

Polskie Uczelnie o profilu lotniczym nie mają (o ile wiem), 
akredytacji sądowych do badania wypadków lotniczych; 

 Zainteresowanie instytucji certyfikujących jakość (w 
standardzie ISO) w lotnictwie cywilnym, do audytowania 
procesów określania kosztów wypadków lotniczych; 

Wniosek ogólny: 

Sądzę, że zastosowanie kilku działań porządkujących 
spowoduje, że pakiet działań powypadkowych w aspekcie 
finansowym nie będzie przypominać „Wielkiej Improwizacji”, 
gdy zaistnieje zdarzenie. 
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OBSERWACJE WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYKI: 

W środowisku lotniczym słabo znane są publikacje dot. głębokiej analizy 
kosztowej procesów kryzysowych, w szczególności wypadkowych. Takich 
publikacji jest stosunkowo niewiele; 

 Temat pt. „Koszty wypadków lotniczych” mógłby być tematem szkoleń, 
prac dyplomowych / przejściowych w środowisku akademickim związanym 
z lotnictwem; 

 Towarzystwa ubezpieczeniowe mogłyby intensywniej wesprzeć idee 
przyjęcia uniwersalnego standardu wyceny  kosztów wypadków lotniczych; 

 Szkolenia i dyskusje tematyczne są prowadzone w środowisku lotniczym;  
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PROPOZYCJE  DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH: 

 Przygotowanie audytorów w zakresie badania zdarzeń lotniczych 
(również w aspekcie kosztowym) dla organizacji oceniających 
jakość w lotnictwie cywilnym zgodnie z normami ISO; 

 Szkolenie / warsztaty w zakresie przygotowania organizacji do 
reakcji na zdarzenia kryzysowe związane z wypadkami lotniczymi, 
do usuwania unieruchomionych statków powietrznych i określania 
kosztów wypadków lotniczych, w tym przygotowanie odpowiedniej 
metodyki, minimów kompetencyjnych dla załóg, i programu 
szkolenia; 

 Powołanie umocowanej formalnie interdyscyplinarnej grupy 
ekspertów/biegłych do badania i wyceny kosztów wypadków 
lotniczych - z odpowiednią akredytacją; 

 Opublikowanie takiej listy ekspertów; 

 Współpraca międzynarodowa z ACI, IATA, FSF, ICAO, ISASI, ..., w 
zakresie badania i wyceny kosztów wypadków lotniczych;  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


