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REGULAMIN STACJI PALIW LOTNICZYCH AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO 

 
 

I. Każdy użytkownik stacji paliw jest zobowiązany: 

 

1. Znać wielkość ryzyka towarzyszącego tankowaniu statków powietrznych oraz 

umieć stosować i przestrzegać zasady zapobiegające powodowaniu zagrożeń 

wypadkowych. 

2. Znać przepisy i zasady BHP i PPOŻ. 

3. Brać udział w organizowanych przez Aeroklub Krakowski szkoleniach z zakresu 

obsługi stacji paliw. 

4. Wykonywać działania w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp i zawsze 

wykonywać polecenia i wskazania pracowników AK lub osób upoważnionych. 

5. Dbać o sprawność i stan techniczny stacji paliw. 

6. Zawsze zachowywać porządek i czystość na terenie stacji paliw, a po 

zakończeniu tankowania uporządkować teren i zabezpieczyć urządzenia stacji.            

7. Przerwać proces tankowania w przypadku zauważenia stanu nienormalnej pracy 

urządzenia i powiadomienie o tym pracownika AK. 

8. Poruszać się na terenie lotniska oraz stacji paliw w sposób rozważny i tylko 

wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi. 

9. Zapoznać się z miejscem umieszczenia apteczki pierwszej pomocy oraz 

materiałów PPOŻ. 

10.  Użytkownik ma obowiązek natychmiast powiadomić pracownika AK                               

o zauważonym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia i życia osób przebywającym 

na terenie stacji a także całego lotniska, awarii urządzenia stacji paliw lub innych 

usterkach mających wpływ na bezpieczeństwo. 

 

 

 

II. ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOM: 

 

1. Palić tytoń i wchodzić z otwartym ogniem na terenie całego lotniska, 

2. Rzucać zapałki, niedopałki oraz zaśmiecać tereny lotniska i stacji paliw 

wszelakiego    rodzaju odpadami, 

3. Wchodzić na dach stacji paliw, przeskakiwać i przechylać się przez ogrodzenie, 

4. Wchodzenia na teren stacji paliw osobom nieupoważnionym. 
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W przypadku powstania pożaru należy: 

 

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 

- wyłączyć zasilanie budynku, 

 

równocześnie: 

- zaalarmować straż pożarną, 

- powiadomić przełożonych o pożarze, 

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego 

akcją ratowniczo-gaśniczą. 

 

 

W przypadku zaistnienia wypadku: 

 

- udzielić poszkodowanym) pierwszej  pomocy, 

- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, 

 

 

W przypadku powstania awarii: 

 

- natychmiast zatrzymać pracę urządzenia, 

- powiadomić pracownika AK i wykonywać jego polecenia, 

- jeżeli sytuacja tego wymaga, wezwać pogotowie energetyczne. 

 

 

 

Telefony alarmowe: 

112  -  Główny numer alarmowy  

997 -  Policja  

998  -  Straż Pożarna 

999  -  Pogotowie Ratunkowe  

991 -  Pogotowie Energetyczne 

 

 


