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BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU WYPADKU
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA

 WYPADKI LUB INCYDENTY NA TERYTORIUM UMAWIAJĄCEGO SIĘ
PAŃSTWA
 WYPADKI LUB INCYDENTY NA TERYTORIUM PAŃSTWA, KTÓRE NIE
JEST UMAWIAJĄCYM SIĘ PAŃSTWEM
 WYPADKI LUB INCYDENTY POZA TERYTORIUM JAKIEGOKOLWIEK
PAŃSTWA
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI LUB INCYDENTY NA TERYTORIUM UMAWIAJĄCEGO SIĘ PAŃSTWA

Państwo miejsca zdarzenia
5.1 Państwo miejsca zdarzenia wszczyna badanie
okoliczności wypadku i jest odpowiedzialne za
prowadzenie takiego badania. Może ono jednak przekazać
prowadzenie badania w całości lub w części innemu
Państwu lub regionalnej organizacji badającej wypadki na
podstawie wzajemnego porozumienia i zgody. W każdym
przypadku Państwo miejsca zdarzenia wykorzysta wszelkie
środki, aby ułatwić to badanie.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI LUB INCYDENTY NA TERYTORIUM PAŃSTWA, KTÓRE NIE JEST UMAWIAJĄCYM SIĘ PAŃSTWEM
Państwo Rejestracji
5.2 Zalecenie. Jeżeli wypadek lub poważny incydent
zaistniał na terytorium Państwa, które nie jest Umawiającym
się Państwem i nie zamierza ono prowadzić badania
zgodnie z Załącznikiem 13, to Państwo Rejestracji, a jeżeli
to niemożliwe, to Państwo Operatora, Państwo Konstruktora
lub Państwo Producenta, powinny dążyć do wszczęcia i
prowadzenia badania we współpracy z Państwem miejsca
zdarzenia, a jeżeli to niemożliwe, powinny prowadzić
badanie samodzielnie, wykorzystując posiadane informacje.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI LUB INCYDENTY POZA TERYTORIUM JAKIEGOKOLWIEK PAŃSTWA

Państwo Rejestracji
5.3 Jeżeli miejsce zaistnienia wypadku lub poważnego
incydentu nie może być definitywnie przypisane do terytorium
jakiegokolwiek Państwa, to Państwo Rejestracji wszczyna i
prowadzi wymagane badanie wypadku lub poważnego
incydentu. Może ono jednak przekazać, w całości lub w części,
prowadzenie badania innemu Państwu na podstawie
wzajemnego porozumienia i zgody.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI LUB INCYDENTY POZA TERYTORIUM JAKIEGOKOLWIEK PAŃSTWA

Państwo Rejestracji
5.3.1 Państwa położone najbliżej miejsca wypadku, który
wydarzył się na wodach międzynarodowych udzielą takiej
pomocy, jakiej są w stanie udzielić i w podobny sposób spełnią
prośby Państwa Rejestracji.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZCZĘCIE I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI LUB INCYDENTY POZA TERYTORIUM JAKIEGOKOLWIEK PAŃSTWA

Państwo Rejestracji

5.3.2 Zalecenie. Jeśli Państwo Rejestracji nie jest
Umawiającym się Państwem i nie zamierza prowadzić
badania zgodnie z Załącznikiem 13, to Państwo Operatora, a
jeżeli to niemożliwe, to Państwo Konstruktora lub Państwo
Producenta, powinny dążyć do wszczęcia i prowadzenia
badania. Jednakże, Państwo takie może przekazać w całości
lub w części prowadzenie badania innemu Państwu na
podstawie wzajemnego porozumienia i zgody.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej

5.4.1 Każde badanie prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego
Załącznika jest odrębne od wszelkich postępowań sądowych lub
administracyjnych służących orzeczeniu o winie lub odpowiedzialności.
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Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej

5.4.3 Zalecenie. Państwo powinno zapewnić, aby w trakcie każdego badania
prowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika istniał
nieograniczony niezwłoczny dostęp do wszystkich materiałów dowodowych, a
badanie nie było zakłócane przez administracyjne lub sądowe dochodzenia lub
postępowania.

Uwaga. Cel powyższego zalecenia może być osiągnięty poprzez ustawodawstwo,
protokoły lub porozumienia pomiędzy organami badania wypadków a organami
sądowymi.
Radom 25-26 sierpnia 2017 r.

-10-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996

(6) Zgodnie z międzynarodowymi normami oraz zaleconymi
metodami i zasadami postępowania zawartymi w załączniku 13
do konwencji chicagowskiej badanie wypadków i poważnych
incydentów powinno być prowadzone na odpowiedzialność
państwa, w którym nastąpił wypadek lub poważny incydent, lub
państwa rejestracji, jeśli miejsce wypadku lub poważnego
incydentu nie może być definitywnie przypisane do terytorium
jakiegokolwiek państwa. Dane państwo może przekazać zadanie
prowadzenia badania innemu państwu lub zwrócić się do niego
o pomoc. Badanie zdarzeń lotniczych w Unii powinno odbywać
się w podobny sposób.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
(20) Ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia jasno określonych praw w
odniesieniu do badania zdarzeń lotniczych, państwa członkowskie powinny – zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym uprawnień organów
odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania karnego oraz, w stosownych
przypadkach, w ścisłej współpracy z nimi – zapewnić, by organy ds. badania zdarzeń
lotniczych mogły wykonywać swoje zadania w jak najlepszych warunkach w interesie
bezpieczeństwa lotniczego. Organy ds. badania zdarzeń lotniczych powinny
zatem mieć zapewniony natychmiastowy i bezwarunkowy dostęp do miejsca
wypadku oraz powinny im być udostępnione wszystkie elementy niezbędne do
spełnienia wymogów badania zdarzenia lotniczego, nie naruszając celów
postępowania karnego.

(21) Skuteczne badanie zdarzenia lotniczego jest możliwe jedynie pod warunkiem
prawidłowego zabezpieczenia ważnych dowodów.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
Artykuł 12
Koordynacja badań
1. W przypadku wszczęcia także postępowania karnego osoba nadzorująca badanie
zostaje o tym powiadomiona. W takiej sytuacji osoba nadzorująca badanie zapewnia
identyfikowalność rejestratorów parametrów lotu i wszelkich materiałów dowodowych i
zachowuje nadzór nad nimi. Organ prowadzący postępowanie karne może wyznaczyć
urzędnika pochodzącego z tego organu, aby asystował przy transporcie rejestratorów
parametrów lotu lub materiałów dowodowych do miejsca ich odczytu lub badania. Jeżeli
badanie lub analiza mogłyby spowodować modyfikację, zmianę lub zniszczenie takich
materiałów dowodowych, wymagana jest uprzednia zgoda organów prowadzących
postępowanie karne, bez uszczerbku dla prawa krajowego.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
c.d.
Nieuzyskanie takiej zgody na warunkach zgodnych z uprzednimi ustaleniami, o których
mowa w ust. 3, w rozsądnym terminie i nie później niż po upływie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku, nie uniemożliwia osobie nadzorującej badanie przeprowadzenia
badania lub analizy. Jeżeli organ prowadzący postępowanie karne ma prawo do
zatrzymania wszelkich dowodów, osoba nadzorująca badanie ma natychmiastowy i
nieograniczony dostęp do tego rodzaju dowodów i korzysta z nich.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
Artykuł 12
Koordynacja badań
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby organy ds. badania zdarzeń lotniczych,
z jednej strony, i pozostałe organy, które mogą być włączone w działania związane
z badaniem zdarzenia lotniczego, takie jak organy prowadzące postępowanie
karne, organy lotnictwa cywilnego i jednostki poszukiwawcze i ratunkowe, z
drugiej strony, współpracowały ze sobą dzięki zawartym wcześniej
porozumieniom.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
c.d.

Porozumienia te są zawierane w poszanowaniu niezależności organów ds.
badania zdarzeń lotniczych i umożliwiają rzetelne i sprawne prowadzenie badań
technicznych. Wcześniejsze ustalenia obejmują następujące kwestie:
a) dostęp do miejsca wypadku;
b) zabezpieczenie i dostęp do materiałów dowodowych;
…
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996
Artykuł 13
Zachowanie dowodów
2. W oczekiwaniu na przybycie osób prowadzących badanie zdarzenia lotniczego
nikt nie może ingerować w stan miejsca wypadku, pobierać żadnych próbek z
miejsca zdarzenia, przemieszczać statku powietrznego, znajdujących się w nim
przedmiotów lub jego szczątków, pobierać z nich próbek i ich usuwać, z
wyjątkiem przypadków, gdy działania takie mogą być konieczne ze względów
bezpieczeństwa lub do celów niesienia pomocy osobom poszkodowanym lub za
wyraźną zgodą organów sprawujących kontrolę nad miejscem oraz w miarę
możliwości w porozumieniu z organem ds. badania zdarzeń lotniczych.
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Ustawa Prawo lotnicze
Art. 136. 1. Członkowie Komisji, po okazaniu legitymacji członka
Komisji, są upoważnieni do:
1) dostępu do miejsca wypadku, statku powietrznego, jego
szczątków i zawartości;
2) badania miejsca wypadku, statku powietrznego, jego szczątków i
zawartości;
3) sporządzania spisów oraz czasowego przejmowania części
statków i innych rzeczy wymagających zbadania;
4) dostępu do rejestratorów pokładowych i ich odczytów, a także
innych zapisów;
5) zapoznania się z wynikami badań przeprowadzanych przez inne
organy oraz służby publiczne;
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Ustawa Prawo lotnicze
Art. 136. 1. c.d.
6) uzyskania informacji i dostępu do dokumentacji użytkownika
statku powietrznego, producenta i innych osób lub jednostek
organizacyjnych uczestniczących w nadzorowaniu lotnictwa lub
uczestniczących w działalności lotniczej;
7) przesłuchiwania świadków;
8) udziału w przesłuchiwaniu świadków.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje także
prawo wstępu do wszystkich części lotniska.
3. Osoby działające z upoważnienia Komisji korzystają z uprawnień,
o których mowa w ust. 1 i 2.
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Ustawa Prawo lotnicze

Art. 137. 1. Organy administracji publicznej i inne państwowe i
samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorcy są
obowiązani do współdziałania z Komisją i udzielania jej niezbędnej
pomocy.
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Porozumienie z dnia 18 grudnia 2013 roku pomiędzy:
Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i
Prokuratorem Generalnym

Paragraf 3
Dostęp do miejsca zdarzenia
Organ prowadzący postępowania karne i Komisja mają
natychmiastowy i równoprawny dostęp do miejsca zdarzenia
lotniczego.
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Porozumienie z dnia 18 grudnia 2013 roku pomiędzy:
Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i
Prokuratorem Generalnym
Paragraf 4
Zabezpieczenie i dostęp do materiału dowodowego
1. Organ prowadzący postępowanie karne zabezpiecza wszelkie dowody
mogące mieć znaczenie w tym postępowaniu.
2. Organ prowadzący postępowanie karne i Komisja mają prawo do
równoczesnego wykonywania czynności, zgodnie z przysługującymi
kompetencjami i mogą udzielać sobie pomocy przy ich dokumentowaniu.
3. Organ prowadzący postępowanie karne i Komisja powstrzymują się na
miejscu zdarzenia lotniczego od podejmowania jakichkolwiek działań,
które mogą zmienić jego stan, a nie zostały wzajemnie uzgodnione.
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Porozumienie z dnia 18 grudnia 2013 roku pomiędzy:
Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i
Prokuratorem Generalnym
Paragraf 4
Zabezpieczenie i dostęp do materiału dowodowego
4. W przypadku podjęcia uzgodnionych czynności zmieniających stan
miejsca zdarzenia lotniczego, podmiot je podejmujący ma obowiązek
utrwalić jego stan pierwotny.
5. W przypadku braku możliwości równoległego prowadzenia czynności na
miejscu zdarzenia organ prowadzący postępowanie karne i Komisja
uzgadniają zasady i sposób dokumentowania dokonanych zmian.
6. Organ prowadzący postępowanie karne udostępnia na żądanie Komisji
dowody zabezpieczone na miejscu zdarzenia lotniczego.
…
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Porozumienie z dnia 18 grudnia 2013 roku pomiędzy:
Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i
Prokuratorem Generalnym

Paragraf 6
Rozwiązywanie konfliktów
W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy organem prowadzącym
postępowanie karne a Komisją, sposób jego rozwiązania ustalają prokurator
bezpośrednio przełoży nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym
postepowanie karne i przewodniczący Komisji.
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BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU ZDARZENIA

Bezpieczeństwo personelu na miejscu wypadku statku powietrznego ma
najważniejsze znaczenie i musi być rozumiane przez uczestników badania. Śledczy
jest cennym zasobem i jest ważne, żeby był chroniony oraz dobrze wyposażony,
aby wykonywać pracę w swoim obszarze z najmniejszym ryzykiem jakie jest
możliwe, przy optymalnej wydajności.
ICAO Cir 298 - 4.1.2.5 Bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
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BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU ZDARZENIA
Wypadki statków powietrznych występują często w niekorzystnych
warunków pogodowych na obszarach o nieprzyjaznym terenie, takich jak
zbocza górskie, bagna i pustynie lub w niekorzystnych warunkach
klimatycznych, które wiążą się z występowaniem śniegu, lodu lub
dającego się we znaki upału. Konieczność podjęcia odpowiednich działań
w celu ochrony na miejscu zdarzenia przed wystawieniem na działanie
czynników pochodzących od jakichkolwiek niebezpiecznych ładunków lub
materiałów uwolnionych ze statku powietrznego oraz przed zranieniem
lub zakażeniem musi być uwzględniona.
ICAO Cir 298 - 4.1.2.5 Bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
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BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU ZDARZENIA

Istniejące ryzyko medyczne i zagrożenia pochodzące z samego wraku statku
powietrznego muszą zostać wyjaśnione badającym. Innym zagadnieniem,
które musi być ujęte, jest jak radzić sobie ze stresem badających i innych
pracowników mających styczność z miejscem wypadku. Zachorowanie jest
zawsze występującym ryzykiem dlatego szczepienia przed takimi
zagrożeniami jak: zapalenie wątroby, malaria i tężec są niezbędne. Użycie
środków ochrony przed patogenami znajdującymi się w powietrzu lub
przenoszonymi przez krew powinna być zademonstrowane
ICAO Cir 298 - 4.1.2.5 Bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
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BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU ZDARZENIA

Obiekty takie jak magistrale gazowe, linie przesyłowe energii
elektrycznej i główne szlaki komunikacyjne wymagają szczególnej
uwagi. Wreszcie, plan pomocy i ratownictwa w przypadku
wystąpienia wypadku z udziałem pracowników na miejscu jest
wymagany przez wiele organizacji BHP oraz jest także podyktowany
zdrowym rozsądkiem.

ICAO Cir 298 - 4.1.2.5 Bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
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