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Podejmowanie działań 
planistycznych dotyczących sposobu 
reagowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji awaryjnych 
oraz działań mających na celu 
przygotowanie zasobów sił i 
środków niezbędnych do 
efektywnego reagowania 

Uruchomienie działań mających na 
celu udzielenie pomocy 
poszkodowanym, zahamowanie 
rozwoju występujących zagrożeń oraz 
ograniczenie strat i zniszczeń. 

Realizacja zadań mających na celu 
przywrócenie zdolności reagowania 
oraz odtwarzania kluczowej dla 
funkcjonowania danego obszaru 
infrastruktury, tak aby była mniej 
wrażliwa na kolejne zdarzenia 
krytyczne. 

Działania uprzedzające, eliminujące 
lub redukujące 
prawdopodobieństwo  
wystąpienia sytuacji awaryjnych 
albo w znacznym stopniu 
ograniczające jej skutki.  



POCZĄTKOWE ZAGROŻENIA 

NIECHĘĆ 

ZWLEKANIE 
ZNUDZENIE 

MIOTANIE SIĘ 

AMBICJA 

MOTYWACJA 

ZŁOŚĆ 

FUNDUSZE 

UCIECZKA 
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ICAO ZAŁĄCZNIK 19 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM,  
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

ICAO DOC. 9859 SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) III EDITION 2013 
CHAPTER 5 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) 

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 216/2008 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1178/2011 

ICAO ZAŁĄCZNIK 14 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM LOTNISKA, 
TOM I PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA LOTNISK 

ICAO DOC. 9137 AIRPORT SERVICES MANUAL PART 7 AIRPORT EMERGENCY PLANNING 
ICAO ZAŁĄCZNIK 6 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, EKSPLOATACJA 

STATKÓW POWIETRZNYCH, CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWY ZAROBKOWY TRANSPORT LOTNICZY – SAMOLOTY 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 965/2012  
AKCEPTOWALNE SPOSOBY POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (AMC) ORAZ MATERIAŁY 

ZAWIERAJĄCE WYTYCZNE (GM) 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 376/2014 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 996/2010 
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USTAWA O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Art. 2. 
Zarządzanie kryzysowe to działalność, która 
polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do 
przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w 
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub 
przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 
Art. 3. 
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 
e) ochrony zdrowia, 
f) transportowe i komunikacyjne, 
g) ratownicze, 
3) ochronie infrastruktury krytycznej – należy 
przez to rozumieć zespół przedsięwzięć 
organizacyjnych realizowanych w celu 
zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego 
odtworzenia infrastruktury krytycznej na 
wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków 
oraz innych zdarzeń zakłócających jej 
prawidłowe funkcjonowanie; 

Art. 4. 
•Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują: 
2) opracowywanie procedur postępowania na 
wypadek zagrożeń; 
3) przygotowywanie planów reagowania 
kryzysowego. 
Art. 5. 
2. W skład planów zarządzania kryzysowego 
wchodzą następujące elementy: 
•plan główny zawierający: 
a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich 
wystąpienia, w tym mapy ryzyka 
d) przewidywane warianty działań w sytuacjach 
kryzysowych, 
e) wskazanie trybu aktualizacji planu oraz 
poszczególnych załączników funkcjonalnych; 
2) procedury reagowania kryzysowego określające 
zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji 
kryzysowych, 
c) uruchamianie działań przewidzianych w planie 
reagowania kryzysowego oraz zasady 
współdziałania, a także sposoby ograniczania 
rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń; 
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Stworzenie list kontrolnych, łatwych do znalezienia danych kontaktowych właściwych 
pracowników, kolejnych kroków działania i powiadamiania, dosłownie krok po kroku. 
Każda osoba zaangażowana w początkowe działania po poważnym wypadku, będzie w pewnym 
stopniu przeżywała dyskomfort psychiczny, często połączony z szokiem. Dlatego proces 
reagowania opiera się na listach. 

Identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego związanych w działalnością organizacji, ich 
ocenę i zarządzanie powiązanym ryzykiem, w tym podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia 
ryzyka i zweryfikowania ich skuteczności. 

Wyznaczenie personelu kluczowego dla systemu bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa – wyraźnie zdefiniowany zakres obowiązków i 
odpowiedzialności w całej organizacji. 

Plan działań w sytuacjach awaryjnych opisuje, co należy zrobić po wypadku i kto jest 
odpowiedzialny za poszczególne działania. Jest to bardzo ważna kwestia, która ma wpływ na 
funkcjonowanie organizacji po wypadku lub innej sytuacji nadzwyczajnej i może zależeć od tego, 
jak poradziła sobie ona w pierwszych godzinach lub dniach po poważnym zdarzeniu związanym z 
bezpieczeństwem.  

Skoordynowanie działań ERP organizacji z planami awaryjnymi innych podmiotów, w tym z 
lotniskowym planem ratownictwa AEP/PDSZ/PZK. 

Przygotowanie Podręcznego Zestawu Awaryjnego. 

DZIAŁANIE 
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planowane lądowanie 
awaryjne 

nieplanowane sytuacje 
awaryjne 
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TWORZENIE MAPY OBSZARU 
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Mapa lotniska - infrastruktura 

Sarnociński ®  

https://www.google.pl/url?q=http://www.wroclaw.pl/do-wroclawia-dotrze-wiecej-pradu&sa=U&ei=6Th_U5G6HonC7Aah84DoBQ&ved=0CC0Q9QEwADgo&usg=AFQjCNHhBfxFPaXABjEwoXTzl1S4ZI_Rtw
https://www.google.pl/url?q=http://energetykon.pl/alstom-dostarczy-turbiny-dla-pge-elektrowni-opole,25350.html&sa=U&ei=yUJ_U7CJFOye7AbNo4CYAw&ved=0CEMQ9QEwCw&usg=AFQjCNHcbt2jnvAIy2Fc_mAL4E0G-vRmYw
https://www.google.pl/url?q=http://okrazycswiat.pl/autostrady-we-francji-allez-houp/&sa=U&ei=Pzl_U-jWOLSV7AbSv4GgAg&ved=0CFMQ9QEwEw&usg=AFQjCNHCCbe4UTp9PP-CpGG6u6urvVFURg
https://www.google.pl/url?q=http://gwarek.com.pl/galeria/displayimage.php%3Fpid%3D133&sa=U&ei=lTh_U_i4JYfa4QSmhIHABA&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNHlwQFgepIqf2sqmpgkoRwQS37Klw
https://www.google.pl/url?q=http://www.zs1.lazy.pl/&sa=U&ei=_UJ_U6GvGqn-4QT__4DAAQ&ved=0CEcQ9QEwDQ&usg=AFQjCNE1gm30CtqDYswSyKkkbL3UUnwcIw
https://www.google.pl/url?q=http://www.mega-tapety.info/krajobrazy-gory-5326.html&sa=U&ei=7DZ_U7D_Cs_44QSYgYH4AQ&ved=0CFEQ9QEwEjgo&usg=AFQjCNH5QbxfDrKcjS-NDe4E3YolYBxmGA
https://www.google.pl/url?q=http://powiat.nysa.pl/sites/1,187,191/show/1456/jeziora_powiatu_nyskiego.html&sa=U&ei=cTh_U_PHBsmD4gTV9YC4AQ&ved=0CD0Q9QEwCDg8&usg=AFQjCNGz1ByZrE5mq6guPLazP4PjfBkw0Q
https://www.google.pl/url?q=http://automatykab2b.pl/gospodarka/3517-rozpoczto-budow-fabryki-zelmera&sa=U&ei=jEJ_U5i1NOmQ7AbHlICQCQ&ved=0CEEQ9QEwCg&usg=AFQjCNEhnO7iDyrnFXqpL-Ct7ymWqopzow
https://www.google.pl/url?q=http://www.zegluga.wroclaw.pl/forum/viewthread.php%3Fthread_id%3D1252%26rowstart%3D20&sa=U&ei=HDh_U5CWGKaQ4gT35YD4AQ&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNF8D_s5Mnxvr4leZ5Wpd1Lh3m6XRw
https://www.google.pl/url?q=http://pl.wikipedia.org/wiki/Malbork&sa=U&ei=Yzd_U8mwCqvN7AbW5IBY&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNGyvAa2f_CykUmviSrLmMYUe797gw
https://www.google.pl/url?q=http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/galeria-zdjec/-/asset_publisher/1M8a/content/nadlesnictwo-grotniki-z-lotu-ptaka&sa=U&ei=-2eEU-jKI8_07Abcn4DIAQ&ved=0CC8Q9QEwATgU&usg=AFQjCNE8hzJa-XQ34oCMjJHkyInzvtrh1w
https://www.google.pl/url?q=http://wiatrowa.blox.pl/2013/04/Farmy-wiatrowe-z-lotu-ptaka.html&sa=U&ei=RG-EU_iaFK3Q4QTG44HwCA&ved=0CD8Q9QEwCTgo&usg=AFQjCNGVZZchY_Fe_IiXNhXZ13rWTxsRNQ
http://www.google.pl/url?url=http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2014/nr-12014/2162,OBIEKTY-ZWYCZAJNE-NIEZWYCZAJNE-Infrastruktura-krytyczna.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0nAjVe7EOsyXsgHOm4LoCQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNHrUfGuubOc2KVwM5gCBZiuLgyMSQ
http://www.google.pl/url?url=http://oncamgrandeye.pl/rozwiazania/infrastruktura-krytyczna/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0nAjVe7EOsyXsgHOm4LoCQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEN7CysqTqIu8vGzbRkHlGyUGO-xg
http://www.google.pl/url?url=http://www.stosunki.pl/%3Fq%3Dcontent/targi-idexnavdex-zako%25C5%2584czone&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wXEjVcPoEsOOsgHUxIHABA&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNFB4PazGnjy5pU95hsYRpN5ju3nzA
http://www.google.pl/url?url=http://radioszczecin.pl/7,103904,azoty-i-police-rosjanie-chca-miec-wiecej&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UnIjVfOMG8G4sQHg54HIBg&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNHjuULhZ1B6RsWQ9ccx4CE9tiE8WQ
http://www.google.pl/url?url=http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/56,35751,11189607,Nowy_terminal_lotniska_budowali_dwa_i_pol_roku__FOTO_.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N3MjVYv9HcinsAGj2YBQ&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEHLvcKYGQ4MgHYN3zRMSGXNpjuxw
http://www.google.pl/url?url=http://tomaszlatos.pl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pHMjVdLYPIOOsAGZ6YO4DA&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEVVw4BQ1su4Kb8WVtM-QG9wTQJ5w
http://www.google.pl/url?url=http://solina.pl/zwiedzanie-zapory/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cHQjVaDwIImwsQGVv4G4DQ&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNFeC5NyjTL24t3F-XHs3aij7CN1zw


Sarnociński ©  

TWORZENIE LISTY POWIADOMIEŃ ORGANIZACJI 

ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO 
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AWARYJNY ZESTAW RATUNKOWY 

Aby móc prawidłowo przeprowadzić akcję ratunkową należy posiadać odpowiednią wiedzę 
teoretyczną oraz umiejętności praktyczne wraz ze znajomością technik ratujących życie. 
Dlatego każda osoba, która potencjalnie może znaleźć się na miejscu wypadku, musi odbyć 
specjalistyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy powypadkowej.  
 
Po pierwsze - nie szkodzić! 
Nie narażaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania. Niebezpieczeństwo 
może stanowić np. wypadek lotniczy, pożar, tonięcie, akty agresji czy nawet obawa przed 
zarażeniem się w kontakcie z poszkodowanym. 
Zawsze powinniśmy używać środków ochrony osobistej takich jak: 
rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania czy okulary ochronne. 
Chroń siebie i poszkodowanego oraz oceń bezpieczeństwo. 
Zbliżając się do miejsca zdarzenia, uważnie je obserwuj pod kątem własnego bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa poszkodowanych. 
Bezpieczeństwo ratownika jest sprawą nadrzędną.  !!!!!!! 
Czasami bywa tak, że karetka pogotowia zjawia się na miejscu zdarzenia po paru /parunastu 
minutach od zgłoszenia. Ważne jest zabezpieczenie miejsca wypadku tak, aby stało się ono 
bezpieczne dla osoby wzywającej pomocy, poszkodowanego, ratowników medycznych oraz 
innych uczestników i ludzi obserwujących sytuację tzw. gapiów. 
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AWARYJNY ZESTAW RATUNKOWY 

Awaryjny Zestaw Ratunkowy jest nieodłącznym elementem uzupełniającym 
pierwszą pomoc przedlekarską, w pierwszych chwilach po wypadku, zanim 
dotrą odpowiednie służby ratunkowe. 
W prezentacji przedstawiono trzy rodzaje wyposażenia AZR. 
AZR 1 – plecak 
AZR 2 – torba na ramię 
AZR 3 – walizka na kółkach 
Wybór i dobór środków ponad minimum zależy od Organizacji, w zależności 
od rodzaju i charakteru wykonywanych przez nią operacji. 
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AWARYJNY ZESTAW RATUNKOWY 

Przystępując do kompletowania wyposażenia awaryjnego zestawu ratunkowego należy w 
pierwszej kolejności określić, z jakiego typu obrażeniami ciała możemy mieć do czynienia po 
wypadku lotniczym. Równie ważną sprawą jest świadomość jakie niebezpieczne materiały 
znajdują się w obrębie zdarzenia (np. paliwo lotnicze, akumulatory, butle z tlenem, inne gazy, 
itp.) 
Najczęstsze urazy podczas wypadków to: uszkodzenia oczu, urazy kręgosłupa, urazy głowy, 
krwawienia, złamania i wszelkie obrażenia tkanek miękkich w obrębie twarzy, klatki piersiowej, 
brzucha oraz oparzenia. 
Urazy katastroficzne są największymi osobistymi urazami psychicznymi, których można 
doświadczyć i są wydarzeniami, które zmieniają życie. 
Efekty obejmują szeroki zakres psychicznych i fizycznych problemów od paraliżu aż do utarty 
pamięci czy ataków/napadów. 
Ważne jest aby zawartość zestawu była adekwatna do rodzajów obrażeń, z którymi możemy 
mieć do czynienia na miejscu zdarzenia. 
Inny rodzaj wyposażenia awaryjnego zestawu ratunkowego dotyczy sposobów postępowania na 
miejscu zdarzenia oraz użycia środków sygnalizacyjnych zanim pojawią się specjalistyczne służby 
ratunkowe. 
Teren, ukształtowanie, zadrzewienie, inne przeszkody, na którym zdarzył się wypadek może 
wymagać od nas dodatkowego odpowiedniego zabezpieczenia. 
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WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO 
Apteczka pierwszej pomocy 

Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164 
1. Opatrunek osobisty typ A - 1 op. 
2. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6cm - 1 op.  
3. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8cm - 1 op. 
4. Plaster bez opatrunku Polovis 5m x 1,25cm – 1 szt. 
5. Opaska elastyczna 4m x 8cm Matoban – 1 szt. 
6. Opaska elastyczna 4m x 10cm Matoban – 1 szt. 
7. Chusta opatrunkowa-kompresy gazowe 0,5m2 – 1 szt. 
8. Kompresy gazowe 9 x 9 – 2 szt. 
9. Bandaż dziany 4m x 5cm – 2 szt. 
10. Bandaż dziany 4m x 10cm – 2 szt. 
11. Nożyczki – 1 szt. 
12. Rękawiczki ambulatoryjne, niejałowe - 1 para 
13. Koc ratunkowy – 1 szt. 
14. Maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt. 
15. Chusteczki higieniczne ze spirytusem Leco - 4 op. 
16. Worek foliowy - 1 szt. 
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WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO 
Zabezpieczenie ratownika 

Gumowe rękawiczki  lateksowe – 10 par 
Półmaski jednorazowe – 6 szt. 
Kombinezon ochronny jednorazowy – 4 szt. 
Obuwie ochronne gumowe – 2 pary. 
Płyn antyseptyczny w sprayu – 2 butelki 
Kask ochronny – 2 szt.  
Kamizelka odblaskowa – 2 szt. 
Rękawice robocze – 2 pary 
Okulary ochronne – 2 szt. 
Gaz pieprzowy – 1 op. 
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WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO 
Środki sygnalizacyjno ostrzegawcze 

Ratunkowa lampa stroboskopowa – 1 szt. 
Taśma odgradzająca biało czerwona dwustronna – 200 m 
Pręty mocowania taśmy – 5 szt. 
Ostrzegawcze laski fluorescencyjne – 10 szt. 
Zapałki sztormowe – 1 op. 
Gwizdek ratunkowy – 1 szt. 
Megafon – 1 szt. 
Sygnał dźwiękowy w sprayu – 1 szt. 
Latarka – 2 szt. 
Zapasowe baterie do latarek. 
Zestaw łączności bezpośredniej – 1 kpl 
Flara LED – 4 szt. 
Flara świetlna dzienno/nocna – 2 szt. 
Znak ostrzegawczy – 2 szt. 
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PODRĘCZNY ZESTAW AWARYJNY 
Narzędzia pomocnicze 

Blok notes wodoodporny z podkładką klipsową i długopis do pisania w 
każdych warunkach (również na skórze poszkodowanego) – 1 kpl. 
Zestaw sorbentów na chemikalia oraz oleje – 1 op. 
Piła drutowa do cięcia – 1 szt. 
Kombinerki wielozadaniowe – 1 szt. 
Klucz francuski – 1 szt. 
Listy kontrolne kontaktowe – 1 kpl. 
Mapa okolicy – 1 szt. 
Instrukcja współdziałania z LPR – 1 szt. 
Nożyczki ratownicze – 1 szt. 
Saperka – 1 szt . 
Gaśnica – 1 szt. 
Łom – 1 szt. 
Scyzoryk – 1 szt. 
Worek foliowy – 5 szt. 
Lina dynamiczna – 20 m 
Kompas – 1 szt. 
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PODRĘCZNY ZESTAW AWARYJNY 
Pomoc dla poszkodowanego 

Instrukcja pierwszej pomocy – 1 szt. 
Worek samorozprężalny z kompletem masek – 1 szt. 
Maska resuscytacyjna – 4 szt. 
Kołnierz szyjny – 1 szt. 
Płyn antyseptyczny w sprayu – 2 butelki 
Woda utleniona – 2 butelki 
Szyny usztywniające Kramera – 1 kpl. 
Cukierki witaminizowane – 2 op. 
Opatrunek hydrożelowy BurnAid – 6 szt. 
Środek do tamowania krwotoków – 6 szt. 
Koc izotermiczny – 4 szt. 
Płyn do płukania oczu – 2 butelki 
Woda w butelkach – 2 l. 
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MINIMALNE WYPOSAŻENIE 
AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO 

Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. 
Instrukcja pierwszej pomocy – 1 szt. 
Blok notes wodoodporny z podkładką klipsową i długopis do pisania w 

każdych warunkach (również na skórze poszkodowanego) – 1 kpl. 

Kombinezon ochronny jednorazowy – 2 szt. 
Gumowe rękawiczki  lateksowe – 10 par 
Rękawice robocze – 1 para  
Półmaski jednorazowe – 6 szt. 
Kask ochronny – 2 szt.  
Okulary ochronne – 1 szt. 
Kamizelka odblaskowa – 1 szt. 
Obuwie ochronne gumowe – 1 para. 
Listy kontrolne kontaktowe – 1 kpl. 
Taśma odgradzająca biało czerwona dwustronna – 200 m 
Pręty mocowania taśmy – 5 szt. 
Ostrzegawcze laski fluorescencyjne – 10 szt. 
Gwizdek ratunkowy – 1 szt. 
Kombinerki wielozadaniowe – 1 szt. 
Latarka – 1 szt. 
Zapasowe baterie do latarek. 
Płyn antyseptyczny w sprayu – 2 butelki 
Woda utleniona – 2 butelki 
Woda w butelkach – 2 l. 
Cukierki witaminizowane – 2 op. 
Koc izotermiczny – 4 szt. 
Gaśnica – 1 szt. 
Worek foliowy – 5 szt. 
Instrukcja współdziałania z LPR – 1 szt. 
Mapa okolicy – 1 szt.  
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Skuteczne działania w sytuacji kryzysowej stanowią okazję do 
nauczenia się i zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, co 
pozwoli zminimalizować straty lub obrażenia. 
Aby zapewnić skuteczność planu, ERP powinien być 
regularnie weryfikowanym poprzez ćwiczenia działania w 
sytuacjach zagrożenia na lotnisku, wykonywanych nie 
rzadziej, niż co dwa lata. 
Pewne części ERP, takie jak mobilizacja mogą być 
przećwiczone teoretycznie. Inne aspekty, takie jak działania 
„na miejscu” z udziałem innych podmiotów muszą być 
ćwiczone w regularnych odstępach.  
Celem ćwiczeń jest zapewnienie odpowiednich działań ze 
strony poszczególnych podmiotów uczestniczących w 
działaniu ratowniczym oraz poszczególnych elementów 
planu, takich jak np. system łączności. 
Zaletą tych ćwiczeń jest to, że ukazują słabości planu, które 
mogą zostać naprawione przed wystąpieniem rzeczywistego 
kryzysu.  

ERP – Szkolenia i ćwiczenia 



Plan reagowania awaryjnego ERP jest dokumentem 
działania podejmowany przez wszystkich 
odpowiedzialnych pracowników w sytuacjach awaryjnych 
związanych z lotnictwem . Celem ERP jest zapewnienie , 
że jest uporządkowanym i efektywnym przejściem od 
sytuacji normalnej do działań nadzwyczajnych , w tym 
przydziału obowiązków awaryjnych i przekazania 
uprawnień.  

TRYB NORMALNY 
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W celu zapewnienia skuteczności, ERP powinien być 
odpowiednim i użytecznym dla osób, które mogą pełnić 
służbę w momencie wypadku, zawierać listy kontrolne i 
łatwe do znalezienia dane kontaktowe właściwych 
pracowników, być regularnie weryfikowanym poprzez 
ćwiczenia, być uaktualnianym wraz ze zmianą 
szczegółowych informacji. 



Plan reagowania awaryjnego jest dokumentem 
opisującym działania podejmowane przez wszystkich 
odpowiedzialnych pracowników w sytuacjach awaryjnych 
związanych z lotnictwem. Plan opisuje również, co należy 
zrobić po wypadku. Dokument ERP ma formę 
podręcznika. 

TRYB AWARYJNY 

ERP 
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TRYB AWARYJNY 

Należy: 
1. Zapisać jak najwięcej danych i informacji o wypadku 
2. Powiadomić służby ratunkowe/poszukiwawcze/inne państwowe 
3. Powiadomić osoby odpowiedzialne w Organizacji 
4. Zorganizować pierwszą pomoc medyczną na miejscu 
5. Uruchomić  procedurę wstępnej reakcji (zespół reagowania) 
6. Powołać sztab kryzysowy (jeśli konieczne) 
7. Powiadomić PKBWL 
8. Zawiadomić agenta ubezpieczeniowego 
9. Zabezpieczyć miejsce wypadku 
10. Zabezpieczyć zbiory danych 
11. Udzielić pomocy rodzinom ofiar 
12. Podjąć decyzję o powrocie do normalnej sytuacji 
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TRYB AWARYJNY - Informowanie 
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TRYB AWARYJNY - Informowanie 



ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO 

Powiadomić służby 
ratunkowe/poszukiwawcze, 
inne państwowe organa 

Powiadomić osoby 
odpowiedzialne w Organizacji 

TRYB AWARYJNY - Lista kontrolna powiadomień /przykładowa 
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TRYB AWARYJNY - Lista kontrolna potwierdzeń /przykładowa 
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Procedura wstępnej reakcji 

ERP PLANOWANIE REAGOWANIA AWARYJNEGO 

Zależnie od okoliczności zespół początkowego reagowania może zostać wysłany na 
miejsce wypadku w celu wsparcia sił będących na miejscu i reprezentowania 
interesów Organizacji. 

1. Kto ma kierować zespołem wstępnego reagowania? 
2. Kto wejdzie w skład zespołu wstępnego reagowania?  
3. Kto ma wypowiadać się w imieniu firmy na miejscu wypadku? 
4. Co będzie potrzebne – specjalny sprzęt, ubrania, dokumentacja, 
    środki transportu, zakwaterowanie, itp.? 
 

Zbiory danych 

Poza potrzebą prowadzenia rejestrów czynności i zdarzeń, od organizacji będzie 
wymagane dostarczenie informacji Państwowym zespołom dochodzeniowym. 
Zespół reagowania awaryjnego powinien dostarczyć informacje prowadzącym 
dochodzenie. 
a) wszelkie dokumenty statku powietrznego, załogi i operacji; 
b) listę punktów kontaktowych i wszelkiego personelu związanego ze zdarzeniem; 
c) zapisy przesłuchań i oświadczeń wszystkich związanych ze zdarzeniem; 
d) wszelkie dowody fotograficzne i inne.  
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Zabezpieczyć miejsce wypadku 

Po poważnym wypadku przedstawiciele różnych instytucji mają prawo dostępu na 
miejsce zdarzenia, np. policja, straż pożarna, służby medyczne, władze lotniska, 
specjaliści medycyny sądowej, badający wypadek w imieniu Państwa. Chociaż 
koordynacja działań powyższych podmiotów należy do policji i/lub Państwowej 
instytucji badającej wypadki, Organizacja powinna zadbać o następujące aspekty 
działań na miejscu wypadku: 
1) Powołanie przedstawiciela firmy na miejscu wypadku, również gdy wypadek miał 
miejsce: 
— w bazie macierzystej; 
— poza bazą macierzystą; 
— na morzu lub za granicą. 
2) postępowanie z osobami, które przeżyły; 
3) potrzeby rodzin ofiar; 
4) zabezpieczenie wraku; 
5) zabezpieczenie szczątków ludzkich i rzeczy osobistych ofiar; 
6) zabezpieczenie dowodów; 
7) udzielenie pomocy władzom prowadzącym dochodzenie; 
8) usunięcie i utylizacja wraku; itp. 
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Pomoc rodzinom ofiar 

EPR powinien również zawierać wskazówki co do podejścia firmy 
do zapewnienia pomocy rodzinom ofiar wypadku. 
Wskazówki mogą zawierać: 
1) wymagania państwowe dotyczące świadczenia pomocy rodzinom; 
2) rozwiązania dotyczące pomocy przy przejeździe i zakwaterowaniu 
na miejscu wypadku; 
3) powołanie koordynatora i punktów kontaktowych dla każdej z rodzin; 
4) dostarczanie aktualnych informacji; 
5) pomoc psychologiczną, itp.; 
6) natychmiastową pomoc finansową dla rodzin i ofiar; 
7) usługi pogrzebowe, itp. 
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Dziękuję 
za uwagę 

W razie pytań proszę o kontakt: 

dsarnocinski@ulc.gov.pl 
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