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ERP W STRUKTURACH ORGANIZACJI
Warsztaty Bezpieczeństwa Lotniczego SMS

Chełm – luty 2018

Najważniejsza zasada

„Nie oglądaj się na innych,
bądź przygotowany wcześniej

i reaguj sam,
a potem czekaj na wsparcie”

które być może nadejdzie



ERP
W STRUKTURACH ORGANIZACJI

Plan reagowania awaryjnego
Plan reagowania awaryjnego jest dokumentem opisującym działania podejmowane 
przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników w sytuacjach awaryjnych.
Plan opisuje również, co należy zrobić po wypadku. 

Tam gdzie istnieje możliwość, że operacje lotnicze lub działania organizacji będą 
narażone na szwank przez inne kryzysy lub sytuacje awaryjne pochodzące ze źródeł 
zewnętrznych, jak zdrowie publiczne, zagrożenia chorobami, takie scenariusze powinna 
organizacja również odpowiednio uwzględnić w swoim lotniczym ERP.

ERP jest w istocie integralnym komponentem procedury zarządzania ryzykiem 
dotyczącym bezpieczeństwa w organizacji, który ma zająć się wszystkimi możliwymi 
awariami związanymi z bezpieczeństwem lub jakością, kryzysami lub wydarzeniami, 
gdyż produkty lub usługi organizacji mogą się przyczyniać do stworzenia sytuacji 
sprzyjającej ryzyku, lub kojarzenia się z nimi.

ERP powinien zająć się wszystkimi możliwymi/prawdopodobnymi scenariuszami i 
powinien dawać odpowiednie działania łagodzące lub mieć takie procesy na miejscu, 
tak aby organizacja, jego klienci, społeczeństwo i/lub przemysł, mogli mieć lepszy 
poziom zapewniania bezpieczeństwa a także ciągłości usług.
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
POCZĄTEK – CYKL BEZPIECZEŃSTWA

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
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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.



ERP
W STRUKTURACH ORGANIZACJI

5Urząd Lotnictwa Cywilnego 201819.02.2018

Nawet w najlepiej zarządzanych organizacjach, większości
warunków ukrytych ma swój początek w decyzjach decydentów. Te decyzje 
będące decyzjami ludzkimi związane są z normalną ludzką naturą, pełną
pewnych uprzedzeń czy ograniczeń biologicznych. Związane są również z 
pewnymi ograniczeniami rzeczywistymi takimi jak czas, budżet czy polityka.
Nie zawsze można zapobiec decyzjom tworzącym luki w systemie , należy 
jednak podjąć kroki, aby te luki (warunki ukryte) wykryć w porę zmniejszając 
w ten sposób ich negatywne skutki.

Czy jesteś gotowy do reagowania na takie sytuacje…
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W lotnictwie większości naruszeń jest wynikiem wadliwych lub nierealistycznych 
procedur. Sami pracownicy opracowali sposoby ich obejścia, aby można było w 
ogóle wykonać zadanie. Większość wynika z autentycznego pragnienia 
prawidłowego wykonania pracy. Aby dostarczyć więcej produktu przy tych samych 
zasobach, pracownicy muszą odejść od ustalonych procesów poprzez skróty i 
obejścia usankcjonowane przez organizację. Pracownicy nie decydują o skrótach i 
obejściach – decyduje o tym organizacja. Potoczne wyrażenie „rozciąganie strun” 
wymownie opisuje sytuację, w której ludzie zmuszeni są do popełniania 
usankcjonowanych przez organizację naruszeń, aby dostarczyć produkt 
niewspółmierny do przeznaczonych na to zasobów.

Czy jesteś gotowy do reagowania na takie sytuacje…



ERP
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Czy stworzyłeś procedury reagowania na takie sytuacje…



ERP W STRUKTURACH ORGANIZACJI
DOKUMENTY KRAJOWE
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USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE
DZ. U. z 2017 r. poz. 959 I 1089

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
DZ.U. z 2007 NR 89 poz. 590

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 lipca 2017 r. poz. 1319 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJORGANIZACJI KRAJOWEGO 

SYSTEMU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DZ. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2013 r. poz. 487 W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA LOTNISK DO SYTUACJI 

ZAGROŻENIA ORAZ LOTNISKOWYCH SŁUŻB RATOWNICZO-GAŚNICZYCH



ERP W STRUKTURACH ORGANIZACJI
DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE
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ICAO ZAŁĄCZNIK 19 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, 
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

ICAO DOC. 9859 PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMM) WYDANIE III 2013
ROZDIAŁ 5 SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZEŃSTWEM DODATEK 3 (SMS)

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



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
CEL

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2017 1019.02.2018

…tak daleko jak to konieczne.

Celem ERP… 

…jest potrzeba komunikowania się 

…dla personelu w organizacji i osób trzecich

…w tym członków społeczeństwa

…przekazywania istotnych informacji 



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
CZYNNIKI - TECHNOLOGIA
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CZYNNIKI - TECHNOLOGIA
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
CZYNNIKI - CZYNNIK LUDZKI
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
CZYNNIKI - CZYNNIK LUDZKI
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Date: 27 March 1977
Airline: KLM/Pan AM
Flight No.: 4805/1736
Aircraft: B747/B747
Location: Tenerife, Spain
Fatalities: 583:644



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
CZYNNIKI - CZYNNIK LUDZKI
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
SKUTECZNOŚĆ ERP-a
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.ŁATWO DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH ODPOWIEDNICH 
PRACOWNIKÓW I INNYCH ORGANIZACJI

ODPOWIEDNI DO WIELKOŚCI, CHARAKTERU I ZŁOŻONOŚCI ORGANIZACJI

JAKI POWINIEN BYĆ ERP ?

ZAWIERAĆ LISTY KONTROLNE I PROCEDURY ODNOSZĄCE SIĘ DO 

KONKRETNYCH SYTUACJI AWARYJNYCH 

POSIADAĆ DANE KONTAKTOWE ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW

REGULARNIE TESTOWANY POPRZEZ ĆWICZENIA 

ZARÓWNO TEORETYCZNE, JAK I PRAKTYCZNE

OKRESOWO PRZEGLĄDANY I UAKTUALNIANY, GDY ZACHODZĄ ZMIANY



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Ważne jest, aby określić jeden punkt kontaktu, aby każdy członek personelu 
mógł szybko powiadamiać w przypadku zagrożenia, również poza normalnymi 
godzinami pracy.
Ten pojedynczy punkt kontaktowy będzie odpowiedzialny za aktywowanie ERP i 
koordynację wymaganych działań. W celu uniknięcia niepotrzebnych opóźnień, 
nominowany kontakt musi mieć natychmiastowy dostęp do następujących 
zasobów:
- listy kontrolnej określającej wymagane działania w zależności od charakteru 
zdarzenia
- maksymalnie pełnej bieżącej listy kontaktowej pracowników odpowiedzialnych 
w Organizacji
- wykaz służb ratowniczych, organizacji urzędów, innych podmiotów, z którymi 
należy się kontaktować w razie wypadku.
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Spis treści
Listy powiadomień awaryjnych
Mapa 1:25000 z siatką kwadratów
Słownik pojęć
Akronimy
Plan podstawowy – cele, sytuacje i założenia, operacje, 
Lista dystrybucyjna ERP
Ryzyko i zagrożenia - lista
Dowodzenie i kontrola - procedury
Komunikacja - procedury
Rodzaje alarmów zgłoszeniowych
Sposoby ostrzegania
Publiczne przekazywanie informacji
Działania ochronne
Bezpieczne egzekwowanie przepisów prawa
Zespoły poszukiwania i ratownictwa
Zabezpieczenie medyczne
Zarządzanie zasobami – zespół reagowania awaryjnego
Operacje lotnicze i techniczne
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO

POCZĄTEK - ZAWARTOŚĆ



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
POCZĄTEK
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KROK PO KROKU

Spotkanie przy stole - „burza mózgów”

Wymyślacie wszystkie możliwe czynniki i zagrożenia im towarzyszące

Ustalacie kto będzie odpowiedzialny w Organizacji za reagowanie na te zagrożenia

Ustalacie z podmiotami zewnętrznymi delegacje uprawnień, które należy podejmować podczas działań awaryjnych

Ustalacie sposoby komunikacji wewnątrz jak i na zewnątrz Organizacji

Ustalacie sposoby udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

Ustalacie sposoby udzielania informacji do mediów

Ustalacie sposoby i zakres udzielania pomocy ofiarom i ich rodzinom

Ustalacie sposób i zakres  współpracy z instytucjami badającymi zdarzenie

Ustalacie bezpieczną kwotę pomocy finansowej

Ustalacie jakie wyposażenie ma być w awaryjnym zestawie ratunkowym

Ustalacie w jakiej formie ma być ERP Organizacji

Ustalacie terminy wizyt z lokalnymi podmiotami w celu uzupełnień i wymiany informacji

Nanoszenie poprawek i uzupełnień

Ustalacie dystrybucję swojego ERP-a



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
POCZĄTEK – CZYNNIKI I ZAGROŻENIA
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
POCZĄTEK – AKTYWACJA PROCEDUR
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Zdarzenia które mogą aktywować ERP

- wypadek lub poważny incydent lotniczy;
- awaria w Organizacji: pożar, wybuch, 

zanieczyszczenia, zalania, możliwe inne skutki 
katastrof, w tym klęski żywiołowe lub zdarzenia 
pogodowe w sąsiedztwie obiektów Organizacji

- utrata zasobów pracy: biur, hangarów, samolotów
- utrata środków komunikacji: Internet, telefony 

stacjonarne i telefony komórkowe.

Przykład



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
INNE ZAGROŻENIA
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
LISTY KONTROLNE POWIADOMIEŃ
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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://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


ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYNEGO
LISTY KONTROLNE POWIADOMIEŃ
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYNEGO
DOSTARCZANIE INFORMACJI O ZAGROŻENIACH

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2018 2519.02.2018



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYNEGO
WYMIANA INFORMACJI
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Osoba odpowiedzialna za 
podejmowanie działań 

awaryjnych w Organizacji



ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
PRZYKŁAD - PROCEDURY DZIAŁANIA
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WYGENEROWANY TRYB REAGOWANIA AWARYJNEGO 

ALERT III  - WYPADEK POZA LOTNISKIEM

Przybywa kostnica, 
by oczyścić teren ze 

zmarłych ofiar ze 
sceny wypadku

Śledczy informują 
kostnicę o incydencie 

masowym

Przybywają badacze 
wypadku

Zajmij się ofiarami i 
przewieź je do 

szpitala lub centrum 
poparzeń

Zajmij się ofiarami i 
przewieź je do 

szpitala lub centrum 
poparzeń

Pozostaw 
zmarłe ofiary 

na miejscu

Przewieź poszkodowanych do 
centrum pomocy rodzinie, aby 

mogły spotkać się z 
przyjaciółmi i rodziną

Przypisz 
poszkodowanym kolory 

o różnych poziomach 
obrażeń - zielony, żółty, 

czerwony i czarny

Prokurator/PKBWL 
upoważnia do 

usunięcia wraku

Wykonawca 
usuwa wrak

Wykonawca 
usuwa skażony 

obszar

Alert III został 
zakończony

Wynajmij wykonawcę, 
aby usunąć 

zanieczyszczony teren

Wynajmij wykonawcę w 
celu usunięcia wraku 

(koszt pokrywa właściciel 
statku powietrznego)

Testy Sanepidu w celu 
określenia skażonego 
obszaru, który należy 

usunąć

W razie potrzeby 
Sanepid kontaktuje 

się z Agencją 
Ochrony Środowiska

Skontaktuj się z 
Departamentem 

Ochrony Środowiska 
w sprawie wycieku

W przypadku rozlania 
materiałów 

niebezpiecznych, 
straż pożarna lub 

wyszkolony personel 
je oczyści

Ratownicy 
umożliwiają 
dotarcie do 

poszkodowanych

W przypadku urazów 
lub ofiar, należy 

przygotować 
segregację, pierwszą 

pomoc i transport

Jeśli lotnisko zostało 
powiadomione, zarządzający 

wzywa ATC do wydania 
zawiadomienia dla pilotów 
(NOTAM) w odpowiednim 

czasie, a informacje o 
zamknięciu drogi startowej 

są ogłaszane. Transport ofiar 
i ich rodzin lub dla lokalnych 

mieszkańców. Zamykanie 
dróg w stosownych 

przypadkach.

Dzwoń 
112

Lokalny oddział policji 
zabezpiecza miejsce 

wypadku (w razie 
potrzeby ewakuuje ludzi 

lub mieszkańców i 
zamyka drogi)

Lotnisko pomaga zorganizować 
centrum pomocy rodzinie i transport 

dla poszkodowanych, które nie 
potrzebują pomocy medycznej. Jeśli 
statek powietrzny był powiązany z 
linią lotniczą, linia lotnicza będzie 
koordynować tworzenie centrum 

pomocy rodzinie.

W razie 
potrzeby 

aktywowana 
jest pomoc 
wzajemna

Odpowiedni 
środek gaśniczy 
jest stosowany 

przez straż 
pożarną, jeśli 

samolot się pali.

Dowódca zdarzenia 
powiadamia centrum 

komunikacji lub personel 
operacyjny lotniska o 

wszelkich innych agencjach, 
które mogą wymagać 

zaangażowania, takich jak 
PKBWL, miejscowy szpital, 

ABW, Czerwony Krzyż itp., a 
także rozpoczyna tworzenie 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i centrum 

pomocy rodzinie (operacje w 
porcie lotniczym mogą pomóc 

lub wykonać to zadanie w 
zależności od wielkości portu 

lotniczego)

Lokalna straż 
pożarna/inne

służby ratownicze/
Policja przybywają 

na miejsce 
wypadku

Lotnicza Służba 
Ratowniczo -

Gaśnicza (LSRG) 
odpowie, jeśli 

będzie dostępna

Samolot powiadamia 
wieżę kontroli ruchu 

lotniczego ATC

Jeśli nie ma ATC, 
samolot powiadamia 
Centrum Sterowania 
Ruchem Lotniczym 

(AFIS) za 
pośrednictwem 
częstotliwości 

strażniczej

Świadek może
również zadzwonić 

pod
numer 112

Lokalne 
centrum 

łączności z 
nagłymi 

przypadkami, 
lokalna straż 

pożarna, służba 
ratownictwa 
medycznego, 

policja, lokalny 
sztab kryzysowy
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
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 - 4 op.
16. Worek foliowy - 1 szt.
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
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.

http://www.google.pl/url?url=http://www.spaw.radom.pl/sklep/okulary-ochronne-do-szlifowania-im4113,sp,58,2215&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eNKnU6S9IsPQ7Aa0uICIBg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHpEymM-hoBg83t_H7COVXnq4bQzw
http://www.sklepratowniczy.pl/dla_kierowcow/gaz_pieprzowy_ko_40_ml_strumien
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO

Środki sygnalizacyjne i 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.

http://www.google.pl/url?url=http://www.vest.pl/product-pol-10798-Zapalki-sztormowe-wodoodporne-AURORA.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=l9-nU_nOGcmu7AaWk4HICg&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNH0CL7s1REdRdzEd5xCianexh7z4A
http://www.google.pl/url?url=http://szkoleniango.pl/mity-fundraisingu-mit-nr-4-wszystko-samo-sie-zrobi-po-szkoleniu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0JGqU8XKJcHT7AaP4oCYBg&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNHLoeYflrtqaW-Kmp4Hm_o6dAixZQ
http://www.google.pl/url?url=http://www.dexpol.com/latarka-aku.led-2008r-6c--produkt-37679.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KNOnU_PyApLX7AaWjYDADQ&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNHuEfRrQNOSVd_8y9QvPz4u9D4LIQ
http://www.google.pl/url?url=http://www.efektar.pl/znaki_skladane.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hESpU87bHeve7AaF4oDQDA&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNH18WYWyc0OqlkMkYXRBHdBm6JIgg
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO

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.

http://www.google.pl/url?url=http://archiwum.allegro.pl/oferta/strunowa-stalowa-pila-druciana-z-uchwytami-nowa-i3670707605.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PuWnU7iIIMX07Ab65IHgBw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNEyjxjt8oJNuC4tYgdhNdI7uY-4iw
http://www.ospnowaslupia.pl/wp-content/uploads/2013/07/logo_LPR.jpg
http://www.neopak.pl/worki-na-smieci/worki-ldpe/240l/worki-na-smieci-czarne-ldpe-240l-10szt
http://www.google.pl/url?url=http://divezone.pl/tecline-kompas-obudowie-gumkami-p-4290.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9d-nU6jmI6-y7Aa77YGIDA&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNEMMk06IfLx1ZWorHfRUkqWQeWvtA
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO

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.

http://www.sklepratowniczy.pl/wyposazenie-apteczek/celox_a_srodek_do_tamowania_silnych_krwotokow
http://www.google.pl/url?url=http://www.zakatekzdrowia.com.pl/ragolds-juicefuls-smak-malinowy-p-13984.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vd6nU4PDCemr7AaYrICIDQ&ved=0CCkQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNFPPdmjzypB2kOQhG5i4t2RHkC8LA
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ERP – PLAN REAGOWANIA AWARYJNEGO
WYPOSAŻENIE AWARYJNEGO ZESTAWU RATUNKOWEGO

Minimalne wyposażenieApteczka 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. 

http://www.google.pl/url?url=http://www.spaw.radom.pl/sklep/okulary-ochronne-do-szlifowania-im4113,sp,58,2215&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eNKnU6S9IsPQ7Aa0uICIBg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHpEymM-hoBg83t_H7COVXnq4bQzw
http://www.google.pl/url?url=http://szkoleniango.pl/mity-fundraisingu-mit-nr-4-wszystko-samo-sie-zrobi-po-szkoleniu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0JGqU8XKJcHT7AaP4oCYBg&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNHLoeYflrtqaW-Kmp4Hm_o6dAixZQ
http://www.neopak.pl/worki-na-smieci/worki-ldpe/240l/worki-na-smieci-czarne-ldpe-240l-10szt
http://www.google.pl/url?url=http://www.zakatekzdrowia.com.pl/ragolds-juicefuls-smak-malinowy-p-13984.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vd6nU4PDCemr7AaYrICIDQ&ved=0CCkQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNFPPdmjzypB2kOQhG5i4t2RHkC8LA
http://www.ospnowaslupia.pl/wp-content/uploads/2013/07/logo_LPR.jpg
http://www.google.pl/url?url=http://www.dexpol.com/latarka-aku.led-2008r-6c--produkt-37679.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KNOnU_PyApLX7AaWjYDADQ&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNHuEfRrQNOSVd_8y9QvPz4u9D4LIQ
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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, wykonywanych nie rzadziej, niż co dwa lata.
Pewne części ERP, takie jak mobilizacja mogą być ćwiczone 
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. 
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Plan działań w sytuacjach awaryjnych opisuje, co należy zrobić po wypadku i kto 
jest odpowiedzialny za poszczególne działania. 
Sukces planu reagowania awaryjnego zaczyna się od prawidłowego planowania i 
stanowi podstawę systematycznego podejścia do zarządzania sprawami organizacji 
po znaczącym i nieplanowanym zdarzeniu
Plan reagowania awaryjnego powinien zawierać przynajmniej następujące 
elementy:
• rodzaje sytuacji zagrożenia, dla których się go sporządza;
• listy kluczowych pracowników
• podmioty zaangażowane w realizację planu;
• odpowiedzialność i zadania każdego podmiotu, centrum operacyjne sytuacji 
zagrożenia oraz stanowisko dowodzenia dla każdego rodzaju sytuacji zagrożenia;
• nazwy i numery telefonów służbowych podmiotów lub osób fizycznych, które 
należy zaalarmować w poszczególnych przypadkach zagrożenia; oraz
• mapę lotniska z przyległymi terenami, z naniesioną siatką kwadratów.
Celem planu reagowania awaryjnego jest uporządkowane i wydajne przejście z 
trybu operacji normalnych na awaryjne, bezpieczne kontynuowanie operacji lub 
jak najszybszy powrót (w którym momencie) do normalnych operacji.
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ERP W STRUKTURACH ATO
Warsztaty Bezpieczeństwa Lotniczego SMS

Chełm – luty 2018

Dziękuję za uwagę

Dariusz Sarnociński
Urząd Lotnictwa Cywilnego

Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem
tel. +48 (22) 520 - 73 55, - 75 00
mail: dsarnocinski@ulc.gov.pl


