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Kontrola bezpieczeĔstwa ruchu lotniczego
realizowana przez StraĪ Graniczną
Zjawiska XX i XXI wieku, zwáaszcza zagroĪenia wywoáane róĪnego rodzaju
aktami terrorystycznymi skierowanymi przeciwko bezpieczeĔstwu lotnictwa cywilnego, stawiają przed sáuĪbami odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo zupeánie nowe
wyzwania. Dotychczasowa sporadycznoĞü zdarzeĔ terrorystycznych w naszym kraju
nie powinna nas uspokajaü. Nigdy nie naleĪy lekcewaĪyü zagroĪenia, bardziej lub, jak
nam siĊ moĪe wydawaü, mniej realnego. O tym, jak záudne jest poczucie wáasnego bezpieczeĔstwa przekonali siĊ Amerykanie 11 wrzeĞnia 2001 r. Kto z nas moĪe caákowicie
wykluczyü, Īe podobne zdarzenie moĪe nas nie spotkaü? Szczególnie wtedy, gdy jako
sojusznicy USA i czáonkowie NATO bierzemy udziaá w akcjach wojskowych nieakceptowanych przez terrorystów. DziaáalnoĞü sáuĪb odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo
ma na celu zapobieganie takim nieszczĊĞciom.
NaleĪy stwierdziü, Īe zmiany w systemie ochrony lotnictwa cywilnego najczĊĞciej dokonywane są po aktach terroru lub gdy plany zamachowców zostaną wczeĞniej
ujawnione. Po przypadkach uĪycia przez terrorystów broni, na lotniskach zainstalowano wykrywacze metali. Po nieudanym zamachu Shoe Bombera w trakcie odprawy
pasaĪerskiej dokáadnie sprawdza siĊ urządzeniami do wykrywania materiaáów wybuchowych buty podróĪnych, ich bagaĪe i ich samych. Obecnie obowiązuje równieĪ zakaz
wnoszenia na pokáad statków powietrznych páynów w opakowaniach powyĪej 100 ml.
Inwestuje siĊ w coraz doskonalsze systemy wykrywające wszystko, co moĪe w jakiĞ
sposób posáuĪyü do przeprowadzenia zamachu. Dotychczasowe rozwiązania stosowane w Polsce i Europie koncentrują siĊ na wykryciu broni lub elementów, z których
moĪna taką broĔ sporządziü, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, np. áadunek
wybuchowy, nóĪ, zapalnik lub substancja chemiczna. DoĞwiadczenia wskazują na to, Īe
trzeba równieĪ poáoĪyü duĪy nacisk na zdemaskowanie terrorysty. Systemy wykrywające narzĊdzia zamachu trzeba koniecznie uzupeániü metodami wykrywania sprawców.
W tym zakresie moĪliwe jest to na etapach: pro¿lowania, analizy planu podróĪy i oceny
zachowania. Trzeba wiĊc poáączyü technologie wykrywania narzĊdzi zbrodni z procedurami wykrywania sprawców – tylko wtedy bezpieczeĔstwo naprawdĊ siĊ poprawi.
Obecnie wspóáczesny system ochrony lotnictwa cywilnego przed atakami terrorystycznymi oparty jest na nastĊpujących ¿larach:
• regulacje prawne,
• analiza zagroĪeĔ,
• procedury i technologie bezpieczeĔstwa odpraw pasaĪerów i bagaĪy,
• wspóápraca miĊdzynarodowa i wymiana doĞwiadczeĔ.
Formy kontroli bezpieczeĔstwa oraz szczegóáowe procedury kontrolne okreĞlone
są w rozwiniĊtym po 11 wrzeĞnia 2001 r. ustawodawstwie europejskim dotyczącym
ochrony lotnictwa cywilnego. W prawie polskim procedury te reguluje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa1. Podstawowym
aktem prawnym Unii Europejskiej w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu
1

Dz.U. z 2007, Nr 116, poz. 803.
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Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeĔstwa lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/20022. Dokument ten ma charakter jawny. Pozostaáe akty prawne
obowiązujące w Unii Europejskiej, regulujące sposób prowadzenia kontroli bezpieczeĔstwa w lotnictwie cywilnym, mają charakter niejawny i są dostĊpne jedynie sáuĪbom
paĔstwowym odpowiedzialnym za bezpieczeĔstwo komunikacji lotniczej w poszczególnych paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej. Dokumentem takim jest miĊdzy
innymi Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2010 r. K 774/2010 ustanawiająca szczegóáowe Ğrodki w celu wprowadzenia w Īycie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, ze wzglĊdu na wysoki stopieĔ szczegóáowoĞci. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe problem bezpieczeĔstwa w komunikacji lotniczej jest kwestią najwyĪszej rangi,
decyduje bowiem o Īyciu i zdrowiu wielu ludzi i jest nierozerwalnie związany z ogromnymi kosztami.
Od odpowiednio opracowanego programu bezpieczeĔstwa w ujĊciu teoretycznym
oraz przyjĊtych praktycznych rozwiązaĔ zaleĪy, czy dany system bĊdzie skuteczny.
Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego odpowiadają standardom i procedurom okreĞlonym w przepisach miĊdzynarodowych. Zgodnie z krajowym porządkiem prawnym StraĪ Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustawowe zadania ochrony lotnictwa cywilnego wynikające z Ustawy z dnia 12 paĨdziernika 1990 roku o StraĪy Granicznej oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze3
wypeánia jednoczeĞnie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Zadaniem StraĪy Granicznej, jako jednego
z gáównych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo lotnictwa cywilnego, jest
zabezpieczenie sektora lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji wymierzonymi
w pasaĪerów, personel, tabor lotniczy oraz obiekty i infrastrukturĊ portów lotniczych.
Dziaáania StraĪy Granicznej realizowane są miĊdzy innymi w nastĊpujących obszarach:
• prowadzenie kontroli bezpieczeĔstwa w miĊdzynarodowej komunikacji lotniczej,
• sprawowanie nadzoru nad bezpieczeĔstwem w krajowej komunikacji lotniczej, realizowane przez zarządzających lotniskami, przy pomocy SáuĪby Ochrony Lotniska,
• wspóápraca z UrzĊdem Lotnictwa Cywilnego, obejmująca przekazywanie Prezesowi
ULC informacji o zagroĪeniu aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
• udziaá w pracach Zespoáów Ochrony Lotniska,
• realizacja zadaĔ związanych z zapewnieniem bezpieczeĔstwa na pokáadach statków
powietrznych poprzez wystawianie wart ochronnych (sky marshals),
• opiniowanie planów ochrony portów lotniczych, przewoĨników lotniczych oraz
przedsiĊbiorstw prowadzących lotniczą dziaáalnoĞü gospodarczą,
• zapewnienie bezpieczeĔstwa publicznego w zasiĊgu terytorialnym lotniczego przejĞcia granicznego.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeĔstwa w transporcie lotniczym wszyscy pasaĪerowie oraz ich bagaĪe poddawani są kontroli bezpieczeĔstwa. Jest to jedna z podstawowych i najbardziej skutecznych form zapewnienia
bezpieczeĔstwa w cywilnej komunikacji lotniczej. Zgodnie z przyjĊtymi de¿nicjami
kontrolĊ bezpieczeĔstwa moĪna okreĞliü jako: zespóá dziaáaĔ, metod i Ğrodków podejmowanych przez sáuĪby ochrony w celu zapewnienia, Īe na pokáad statku powietrznego
oraz do stref zastrzeĪonych lotniska nie przedostaną siĊ przedmioty, urządzenia lub
2
3

Dz.U. UE. L. z 2008 r. Nr 97, poz. 72.
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materiaáy niebezpieczne, które mogą byü uĪyte do popeánienia aktu bezprawnej ingerencji4 lub stosowanie technicznych lub innych Ğrodków w celu identy¿kacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych5.
Ze wzglĊdu na przedmiot kontroli wyróĪnia siĊ kontrolĊ bezpieczeĔstwa:
• pasaĪerów,
• zaáóg lotniczych,
• personelu lotniska,
• bagaĪy podrĊcznych,
• bagaĪy rejestrowanych,
• przesyáek pocztowych – áadunków,
• materiaáów przewoĨnika lotniczego,
• poczty dyplomatycznej,
• statku powietrznego.
W StraĪy Granicznej podmiotami bezpoĞrednio odpowiedzialnymi za wykonywanie czynnoĞci związanych z kontrolą bezpieczeĔstwa są Grupy Kontroli Pirotechnicznej
i BezpieczeĔstwa. Grupy te funkcjonują w strukturach placówek StraĪy Granicznej
w lotniczych przejĞciach granicznych. Merytoryczny nadzór nad ich dziaáalnoĞcią sprawuje Zarząd Graniczny Komendy Gáównej StraĪy Granicznej w Warszawie. Realizując
ustawowe zadania związane z kontrolą bezpieczeĔstwa, funkcjonariusze StraĪy
Granicznej są uprawnieni miĊdzy innymi do:
• dokonywania kontroli osobistej, a takĪe przeglądania zawartoĞci bagaĪy, sprawdzania áadunków w portach i na dworcach oraz w Ğrodkach komunikacji lotniczej,
w celu wykluczenia moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstw lub wykroczeĔ, zwáaszcza
skierowanych przeciwko nienaruszalnoĞci granicy paĔstwowej lub bezpieczeĔstwu
w miĊdzynarodowej komunikacji,
• dokonywania kontroli bezpieczeĔstwa w przejĞciach granicznych oraz w Ğrodkach
komunikacji lotniczej w celu wykluczenia moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstw lub
wykroczeĔ, zwáaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalnoĞci granicy paĔstwowej lub bezpieczeĔstwu w miĊdzynarodowej komunikacji,
• peánienia patroli prewencyjnych w poszczególnych strefach portu lotniczego,
• wykonywania czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestĊpstw i wykroczeĔ w zakresie wáaĞciwoĞci StraĪy
Granicznej6.
Funkcjonariusze StraĪy Granicznej, prowadzący kontrolĊ bezpieczeĔstwa pasaĪerów, bagaĪy oraz przesyáek w komunikacji lotniczej, stosują metody i Ğrodki ochrony
zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i krajowymi w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego. WaĪną zasadą jest dobieranie i stosowanie metod oraz Ğrodków
najbardziej skutecznych w wykrywaniu przedmiotów zabronionych, do których zaliczamy miĊdzy innymi:
• broĔ palną wszystkich rodzajów, jak pistolety, karabiny, strzelby,

4

De¿nicja wprowadzona do polskiego systemu prawnego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2007 r.w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
5
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 2320/2002.
6
BezpieczeĔstwo osobiste obywatela RP. Materiaáy pokonferencyjne, Warszawa 2007, WyĪsza Szkoáa
Informatyki, Zarządzania i Administracji.
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•

urządzenia przeznaczone specjalnie do ogáuszania lub unieruchomienia (paralizatory, tasery, paáki paraliĪujące),
• przedmioty z ostrym zakoĔczeniem lub ostrą krawĊdzią nadające siĊ do uĪycia
w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa,
• narzĊdzia nadające siĊ do uĪycia w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa lub
zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa statku powietrznego (áomy, piáy, narzĊdzia z ostrym
trzonkiem),
• tĊpe narzĊdzia (kije do baseballa, paáki gumowe, metalowe itp.),
• materiaáy wybuchowe oraz substancje zapalające nadające siĊ do uĪycia w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa lub stworzenia zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa
statku powietrznego (detonatory, sáonki, miny, granaty, materiaáy pirotechniczne,
materiaáy i urządzenia wybuchowe)7.
Kontrola bezpieczeĔstwa osób realizowana jest za pomocą:
• stacjonarnego urządzenia do wykrywania metali,
• rĊcznego detektora metali (urządzenie pomocnicze),
• urządzenia do wykrywania Ğladowych iloĞci i par materiaáów wybuchowych i narkotycznych,
• kontroli manualnej.
Natomiast wszystkie bagaĪe przeznaczone do transportu lotniczego są poddawane
kontroli bezpieczeĔstwa za pomocą niĪej wymienionego sprzĊtu specjalistycznego:
• urządzeĔ rentgenowskich do przeĞwietlania áadunków,
• urządzeĔ do wykrywania Ğladowych iloĞci oparów i materiaáów wybuchowych,
• chemicznych zestawów do wykrywania materiaáów wybuchowych.
Ponadto do kontroli bagaĪu wykorzystuje siĊ psy sáuĪbowe wyüwiczone w wykrywaniu materiaáów wybuchowych. W razie potrzeby bagaĪ moĪe zostaü poddany kontroli
manualnej. W przypadku wątpliwoĞci funkcjonariusza StraĪy Granicznej co do zawartoĞci bagaĪu, wybiera on takie metody kontroli, które pozwolą mu uznaü, Īe wymogi
kontroli zostaáy speánione, a bagaĪ jest bezpieczny i moĪe zostaü skierowany do statku
powietrznego. Ponadto, zgodnie z Decyzją Prezesa UrzĊdu Lotnictwa Cywilnego, rejsy
lotnicze wykonywane z krajowych portów lotniczych do USA oraz Izraela są traktowane jako poáączenia lotnicze o podwyĪszonym standardzie bezpieczeĔstwa. W trakcie odprawy tych lotów obowiązują dodatkowe procedury kontrolne, jak:
• obecnoĞü uzbrojonych i umundurowanych sáuĪb ochrony w rejonie odprawy biletowo-bagaĪowej pasaĪerów lotów do Izraela,
• obecnoĞü umundurowanych przedstawicieli sáuĪb ochrony pod statkiem powietrznym wykonującym lot do Izraela na czas obsáugi tych operacji,
• obecnoĞü przedstawicieli sáuĪb ochrony w sortowni bagaĪowej na czas obsáugi tych
operacji.
Reasumując, naleĪy stwierdziü, Īe kontrola bezpieczeĔstwa obejmuje wszystkie osoby, bagaĪe oraz przesyáki, które bĊdą znajdowaáy siĊ na pokáadzie samolotu.
Prowadzone są takĪe dziaáania, w ramach wstĊpnego rozpoznania, zmierzające do
wykrycia ewentualnych terrorystów. Dziaáania w powyĪszym zakresie są stale monitorowane i udoskonalane, tak aby wszystkie ogniwa poszczególnych ¿larów, na których
oparty jest system ochrony lotnictwa cywilnego, funkcjonowaáy prawidáowo.
7
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegóáowe Ğrodki
w celu wprowadzenia w Īycie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, Dz.Urz. UE
z 2010 r.,Nr 55, poz. 1.
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Bardzo istotnym elementem w systemie ochrony lotnictwa cywilnego jest prowadzenie szkoleĔ specjalistycznych w zakresie kontroli bezpieczeĔstwa w komunikacji
lotniczej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Unii Europejskiej, MiĊdzynarodowej
Organizacji Lotnictwa Cywilnego, a takĪe Europejskiej Konferencji Lotnictwa
Cywilnego oraz UrzĊdu Lotnictwa Cywilnego – krajowego organu odpowiedzialnego
za ochronĊ lotnictwa cywilnego. Szkolenia takie powinny byü realizowane w sposób
umoĪliwiający nabycie odpowiednich kwali¿kacji poprzez:
• ksztaátowanie umiejĊtnoĞci dokonywania analizy obrazów przeĞwietlanych bagaĪy
kabinowych i rejestrowanych,
• naukĊ prowadzenia kontroli bezpieczeĔstwa pasaĪerów, personelu naziemnego
i latającego,
• nabycie i wery¿kacjĊ wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia
kontroli bezpieczeĔstwa przesyáek towarowych i pocztowych,
• naukĊ rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych, broni palnej, amunicji, urządzeĔ wybuchowych i elementów skáadowych tych urządzeĔ, które mogą byü umieszczone w bagaĪach pasaĪerów lub wnoszone do stref zastrzeĪonych lotniska,
• doskonalenie umiejĊtnoĞci w zakresie posáugiwania siĊ sprzĊtem specjalistycznym
wykorzystywanym w kontroli bezpieczeĔstwa,
• ksztaácenie i doskonalenie wáaĞciwych umiejĊtnoĞci praktycznych i zachowaĔ funkcjonariuszy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym.
Centrum Szkolenia StraĪy Granicznej w KĊtrzynie jest jednym z nielicznych
oĞrodków przygotowującym wszechstronnie funkcjonariuszy StraĪy Granicznej do
wykonywania zadaĔ związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Szkolenia prowadzone są na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez Prezesa UrzĊdu
Lotnictwa Cywilnego. W trakcie zajĊü związanych z interpretacją obrazu generowanego przez urządzenie rentgenowskie, wykorzystywane są nowoczesne szkoleniowe
systemy komputerowe.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy oraz ich
znajomoĞü problemu zagroĪeĔ dla lotnictwa cywilnego mają ogromne znaczenie, gdyĪ
kaĪda osoba realizująca kontrolĊ bezpieczeĔstwa powinna byü Ğwiadoma, Īe jej praca
wykonywana z wáaĞciwym zaangaĪowaniem, starannoĞcią i dokáadnoĞcią moĪe zapewniü naleĪyty poziom bezpieczeĔstwa pasaĪerów oraz uchroni tabor lotniczy, obiekty
i infrastrukturĊ portów lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji. StraĪ Graniczna
realizuje zadania ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych w sposób zapewniający najwyĪszy poziom bezpieczeĔstwa przed aktami bezprawnej ingerencji, co
przekáada siĊ na pozytywne wyniki przeprowadzanych w tym zakresie kolejnych audytów Komisji Europejskiej.

Streszczenie
Celem niniejszego artykuáu jest ukazanie niektórych rozwiązaĔ prawnych dotyczących procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeĔstwa w komunikacji lotniczej.
W publikacji przedstawione zostaáy najwaĪniejsze zadania i wynikający z przepisów
krajowych i miĊdzynarodowych zakres dziaáaĔ realizowanych przez StraĪ Graniczną
jako sáuĪbĊ odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeĔstwa w tego typu komunikacji.
Przedstawiona problematyka kontroli bezpieczeĔstwa nawiązuje do porwaĔ
samolotów i zamachów terrorystycznych dokonywanych w portach lotniczych, czego
skutkiem jest zazwyczaj Ğmierü wielu osób i znaczna liczba rannych. Ze wzglĊdu na

98

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

nieustannie zmieniające siĊ sposoby dziaáania grup terrorystycznych ma to niewątpliwie wpáyw na ewaluacjĊ i zwiĊkszenie efektywnoĞci kontroli bezpieczeĔstwa podczas
odprawy pasaĪerskiej. Z przeprowadzanych analiz jednoznacznie wynika, Īe naleĪy
dąĪyü nie tylko do wykrycia niebezpiecznych przedmiotów lub ich elementów, ale takĪe
poáoĪyü duĪy nacisk na rozpoznanie samego sprawcy ewentualnego zamachu. Aby
osiągnąü ten cel, konieczne jest doskonalenie metod przeprowadzania kontroli bezpieczeĔstwa, wery¿kacja kwali¿kacji osób pracujących w pionie bezpieczeĔstwa, zmiany
w systemie wyszkolenia oraz wprowadzenie do uĪytku nowoczesnego sprzĊtu technicznego minimalizującego ryzyko dokonania aktu bezprawnej ingerencji skierowanego
przeciwko bezpieczeĔstwu komunikacji lotniczej.

Abstract
The aim of the article is to present legal solutions concerning procedures connected with ensuring safety in air traf¿c. Main tasks and the range of activities presented
in the publication result from international and national regulations, which are ful¿lled by the Border Guard as the service responsible for ensuring safety in such mean of
transportation.
The issue of security control presented in the article refers to hijacking and terrorist attacks committed at airports. Such actions generally result in death of many people
and large number of injured. Various ways of actions of terrorist groups undoubtedly
have impact on evaluation and increase of security control effectiveness during passengers check-in.
Conducted analysis put the necessity of detecting dangerous items or their elements as well as make an effort to ¿nd the perpetrator of potential terrorist attack. In
order to reach the goal it is important to improve methods of carrying out security control, veri¿cation of security staff quali¿cation, changes in training system and implementing new technical devices, which decrease risk of illegal interference acts against
air traf¿c.

