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AKT BEZPRAWNEJ INGERENCJI
definicja (KPOLC)

Jest to bezprawny i celowy akt polegający na: 

użyciu   przemocy   przeciwko   osobie   znajdującej    się   na pokładzie   statku powietrznego 

będącego w czasie lotu,

zniszczeniu statku powietrznego znajdującego się w czasie lotu lub spowodowaniu jego   

uszkodzeń, które uniemożliwiają lot lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tego 

statku powietrznego w czasie lotu,

umieszczeniu na pokładzie statku powietrznego przedmiotu, urządzenia lub substancji, które 

mogą zagrozić zdrowiu bądź życiu pasażerów lub załogi lub zniszczyć statek powietrzny bądź 

spowodować jego uszkodzenia, mogące uniemożliwić jego lot lub stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa tego statku powietrznego w czasie lotu, 
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AKT BEZPRAWNEJ INGERENCJI
definicja (KPOLC) c. d.

Jest to bezprawny i celowy akt polegający na: 

porwaniu statku powietrznego z załogą i pasażerami na pokładzie lub bez nich, również w celu 

użycia statku powietrznego jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza,

zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń naziemnych lub pokładowych, zakłóceniu ich działania, w 

przypadku, gdy stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego,

przekazaniu nieprawdziwej informacji, która powoduje zagrożenie osób i mienia w komunikacji 

lotniczej,
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AKT BEZPRAWNEJ INGERENCJI
definicja (KPOLC) c. d.

Jest to bezprawny i celowy akt polegający na: 

użyciu urządzeń, substancji i przedmiotów niebezpiecznych lub broni powodującym:

- zniszczenie lub poważne uszkodzenie urządzeń na lotnisku,

- zniszczenie lub poważne uszkodzenie statku powietrznego,  

- zakłócenie ruchu lotniczego lub funkcjonowania lotniska podczas popełniania aktu 

przemocy skierowanego przeciwko osobie na lotnisku lub obsługującej lotnictwo cywilne, który 

powoduje lub może spowodować poważne jej zranienie lub śmierć;
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OBIEG INFORMACJI 
W SYSTEMIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

- ocena zagrożenia

§§ 110.2 projektu KPOLC110.2 projektu KPOLC

„„Zarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, organ zarządzaniaZarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, organ zarządzania ruchem lotniczym, podmiot ruchem lotniczym, podmiot 
zapewniający meteorologiczną osłonę lotnictwa cywilnego oraz innzapewniający meteorologiczną osłonę lotnictwa cywilnego oraz inne podmioty prowadzące lotniczą e podmioty prowadzące lotniczą 

działalność gospodarczą na terenie RP, działalność gospodarczą na terenie RP, 

przekazują Prezesowi Urzędu wszelkie informacje związane z zagroprzekazują Prezesowi Urzędu wszelkie informacje związane z zagrożeniem aktami żeniem aktami 
bezprawnej ingerencji, zakłóceniami porządku publicznego na pokłbezprawnej ingerencji, zakłóceniami porządku publicznego na pokładach statków adach statków 

powietrznych oraz na terenach podmiotów prowadzących lotniczą dzpowietrznych oraz na terenach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą,iałalność gospodarczą,

w tym informacje o zdarzeniach, co do których istnieją przesłankw tym informacje o zdarzeniach, co do których istnieją przesłanki, iż mogą one i, iż mogą one 
skutkować również aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotskutkować również aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczymniczym””

§§ 2.1 2.1 pktpkt 2 lit. a projektu KPOLC2 lit. a projektu KPOLC

obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu 

„informacji o zagrożeniu aktami bezprawnej ingerencji w transpor„informacji o zagrożeniu aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczym oraz ocie lotniczym oraz o

wszelkich zagrożeniach, co do których istnieją przesłanki, iż mowszelkich zagrożeniach, co do których istnieją przesłanki, iż mogą one gą one 
skutkować aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczym”skutkować aktami bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczym”
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OBIEG INFORMACJI 
W SYSTEMIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

- ocena zagrożenia

PREZES
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

ZARZĄDZAJĄCY
LOTNISKIEM PRZEWOŹNIK

LOTNICZY

INNE PODMIOTY
PROWADZĄCE LOTNICZĄ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
POLSKA AGENCJA 

ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY 

METEOROLOGICZNĄ OSŁONĘ LOTNICTWA

MSWiA

MON

MSZMF

AW

ABW

GISPPAA

ECAC

UE

ICAO
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OBIEG INFORMACJI 
W SYSTEMIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

- określenie metod i środków w celu przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji

PREZES
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

ZARZĄDZAJĄCY
LOTNISKIEM PRZEWOŹNIK

LOTNICZY

INNE PODMIOTY
PROWADZĄCE LOTNICZĄ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
POLSKA AGENCJA 

ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY 

METEOROLOGICZNĄ OSŁONĘ LOTNICTWA

Prezes Urzędu określa na podstawie oceny stopnia zagrożenia, lotPrezes Urzędu określa na podstawie oceny stopnia zagrożenia, loty wysokiego ryzyka y wysokiego ryzyka 
oraz metody i środki, które powinny być podjęte w celu przeciwdzoraz metody i środki, które powinny być podjęte w celu przeciwdziałania aktom iałania aktom 

bezprawnej ingerencji. bezprawnej ingerencji. 
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OBIEG INFORMACJI 
W SYSTEMIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

- określenie metod i środków w celu przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji

PREZES
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

PRZEWOŹNIK
LOTNICZY

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Na pokład statku powietrznego odbywającego lot wysokiego ryzyka Na pokład statku powietrznego odbywającego lot wysokiego ryzyka może być może być 
wprowadzona warta ochronna, składająca się z funkcjonariuszy Strwprowadzona warta ochronna, składająca się z funkcjonariuszy Straży Granicznej. aży Granicznej. 

Decyzję o wprowadzeniu warty ochronnej podejmuje Prezes Urzędu, Decyzję o wprowadzeniu warty ochronnej podejmuje Prezes Urzędu, w uzgodnieniu z w uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.  ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.  
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WARUNKI I TRYB 
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O SYTUACJI KRYZYSOWEJ

POLSKA AGENCJA 
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

PREZES
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

ZARZĄDZAJĄCY
LOTNISKIEM

CZK
WŁAŚCIWEGO TERYTORIALNIE 

WOJEWODY

LOTNISKOWY ORGAN SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

PAŃSTWA, NAD 
TERYTORIUM KTÓRYCH 

ODBYWA SIĘ LUB 
BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ LOT

SŁUŻBY SYSTEMU 
OBRONY POWIETRZNEJ

Przewoźnik lotniczy i zarządzający lotniskiem przekazują PrezesoPrzewoźnik lotniczy i zarządzający lotniskiem przekazują Prezesowi ULC wi ULC 
pisemną informację o sytuacji kryzysowej, zawierającą opis zdarzpisemną informację o sytuacji kryzysowej, zawierającą opis zdarzenia i enia i 

podjętych działań, w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia. podjętych działań, w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia. 

MINISTER
TRANSPORTU

MSZ

INFORMACJA DO:
-PAŃSTWA REJESTRACJI SP

- PAŃSTWA PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO
- PAŃSTWA, KTÓREGO OBYWATELE ZOSTALI POSZKODOWANI LUB ZATRZYMANI 

W WYNIKU ZDARZENIA
-PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE ZNAJDUJĄ SIĘ NA POKŁADZIE SP

- ICAO
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Podsumowanie

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!
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