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PRZEDMOWA

T�o historyczne

Materia� zamieszczony w niniejszym Za��czniku zosta� opracowany przez Rad� na podstawie dwóch nast�puj�cych rezolucji 
Zgromadzenia:  

Rezolucja A17-10: Wdro�enie przez Pa	stwa Specyfikacji i Praktyk Ochrony przyj�tych przez niniejsze 
Zgromadzenie oraz kontynuacja prac ICAO nad takimi Specyfikacjami i Praktykami.

. ............. 

ZGROMADZENIE :

............. 

(3) ZWRACA SI� do Rady z pro�b�, by wraz z pomoc� pozosta�ych podmiotów wchodz�cych w sk�ad Organizacji, 
odpowiednio opracowa�a i w��czy�a materia� zawarty w Za��cznikach do niniejszej Rezolucji jako Normy, Zalecane 
Metody Post�powania i Procedury w istniej�cych lub nowych Za��cznikach lub innych dokumentach wykonawczych lub 
rekomendacje Organizacji.  

Rezolucja A18-10: Dodatkowe �rodki techniczne dla zapewnienia Ochrony Mi�dzynarodowego 
Cywilnego Transportu Lotniczego.

............. 

ZGROMADZENIE :

(1) ZWRACA SI� do Rady z pro�b� o zagwarantowanie w odniesieniu do technicznych aspektów ochrony transportu 
lotniczego, �e:

(a) zagadnienie ochrony transportu lotniczego nadal b�dzie skupia�o odpowiedni� uwag� Sekretarza Generalnego,  
z pierwsze	stwem wspó�miernym do obecnego zagro�enia dla ochrony w transporcie lotniczym;  

............. 

W wyniku prac Komisji ds. �eglugi Powietrznej, Komisji ds. Transportu Lotniczego oraz Komisji ds. Aktów 
Bezprawnej Ingerencji, a tak�e w konsekwencji komentarzy otrzymanych od Umawiaj�cych si� Pa	stw oraz zainteresowane 
Organizacje Mi�dzynarodowe, po�ród których rozprowadzone zosta�y projekty materia�u, Normy i Zalecane Metody 
Post�powania w zakresie Ochrony zosta�y przyj�te przez Rad� w dniu 22 marca 1974 r., zgodnie z postanowieniami 
Artyku�u 37 Konwencji o Mi�dzynarodowym Lotnictwie Cywilnym oraz okre�lone jako Za��cznik 17 do tej Konwencji pod 
tytu�em "Normy i Zalecane Metody Post�powania – Ochrona – Ochrona Mi�dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed 
Aktami Bezprawnej Ingerencji". 

Tabela A przedstawia ród�a kolejnych poprawek wraz z list� zasadniczych tematów, których one dotycz� oraz datami, 
kiedy Za��cznik i poprawki te zosta�y przyj�te przez Rad�, od kiedy wesz�y w �ycie i od kiedy mog� by
 stosowane.

1/7/11ZAŁĄCZNIK 17



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 — 1844 — Poz. 109

Załącznik 17 — Ochrona                                                                                                                                                                        Przedmowa

(viii)

Wprowadzenie 

Aby umo�liwi
 udost�pnienie Pa	stwom kompletnego dokumentu celem wdro�enia �rodków ochrony zalecanych  
w niniejszym Za��czniku, za��czony do niego Dodatek zawiera fragmenty z innych Za��czników, Instrukcji Technicznych 
dotycz�cych Bezpiecznego Transportu Materia�ów Niebezpiecznych Drog� Lotnicz� (Dokument 9284) oraz dokumentów 
PANS-ATM oraz PANS-OPS, dotycz�ce dzia�a	, jakie maj� zosta
 podj�te przez Pa	stwa aby zapobiec aktom bezprawnej 
ingerencji przeciwko lotnictwu cywilnemu lub w razie pope�nienia takiego aktu bezprawnej ingerencji. 

Rekomendacje 

Podr�cznik Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dokument 8973 - Zastrze�ony) zawiera szczegó�owe procedury oraz wskazówki 
dotycz�ce aspektów ochrony lotnictwa i ma na celu wspieranie Pa	stw we wdra�aniu ich w�asnych krajowych programów 
ochrony lotnictwa cywilnego, wymaganych na podstawie postanowie	 Za��czników do Konwencji o Mi�dzynarodowym 
Lotnictwie Cywilnym. 

Dzia�ania Pa�stw Umawiaj�cych si�

Zastosowanie. Postanowienia dokumentu Normy i Zalecane Metody Post�powania maj� by
 stosowane przez Pa	stwa 
Umawiaj�ce si�.

Powiadomienie o rozbie�no�ciach. Zwraca si� uwag� Pa	stw Umawiaj�cych si� na na�o�ony na nie przez Artyku� 38 
Konwencji, obowi�zek informowania Organizacji ICAO o jakichkolwiek rozbie�no�ciach pomi�dzy ich krajowymi 
regulacjami prawnymi i stosowanymi Metodami Post�powania, a Mi�dzynarodowymi Normami, zawartymi w niniejszym 
Za��czniku oraz o jakichkolwiek wprowadzonych do nich poprawkach.  Pa	stwa Umawiaj�ce si� s� proszone, by na bie��co 
informowa�y Organizacj� ICAO o jakichkolwiek rozbie�no�ciach, które mog� wyst�powa
, lub o wycofaniu wcze�niej 
zg�oszonych rozbie�no�ci. Szczególna pro�ba dotycz�ca zg�aszania rozbie�no�ci zostanie przes�ana do Pa	stw 
Umawiaj�cych si� natychmiast po zastosowanie ka�dej zmiany do niniejszego Za��cznika. 

Pa	stwa Umawiaj�ce si� zach�ca si� równie� do rozszerzenia obowi�zku informowania o wszelkich rozbie�no�ciach od 
Zalecanych Metod Post�powania zawartych w niniejszym Za��czniku, po wszelkie naniesione do nich poprawki, je�li 
poinformowanie o takich ró�nicach jest istotne dla bezpiecze	stwa �eglugi powietrznej. 

Zwraca si� równie� uwag� Pa	stw Umawiaj�cych si� na postanowienia Za��cznika 15, zwi�zane z publikacj� rozbie�no�ci
pomi�dzy ich krajowymi regulacjami prawnymi i stosowanymi praktykami a odnosz�cymi si� do nich Normami  
i Zalecanymi Metodami Post�powania ICAO, z wykorzystaniem Lotniczej S�u�by Informacyjnej, jako dodatkowego 
obowi�zku na�o�onego na te Pa	stwa na podstawie Artyku�u 38 Konwencji. 

Rozpowszechnianie informacji. Zaleca si�, by informacje dotycz�ce wprowadzania i wycofywania jakichkolwiek zmian 
dokonanych w obiektach, us�ugach i procedurach maj�cych wp�yw na wykonywane operacje statków powietrznych zgodnie z 
Normami i Zalecanymi Metodami Post�powania, okre�lonymi w niniejszym Za��czniku, by�y przekazywane i obowi�zywa�y
zgodnie z Za��cznikiem 15. 

Wykorzystanie tekstu Za��cznika w krajowych regulacjach prawnych. Dnia 13 kwietnia 1948 r. Rada przyj��a rezolucj�
zwracaj�c� uwag� Pa	stw Umawiaj�cych si� na potrzeb� stosowania w ich krajowych uregulowaniach prawnych,  
w mo�liwie szerokim zakresie, j�zyka Standardów ICAO, które maj� charakter porz�dkuj�cy oraz na potrzeb� wskazywania 
odst�pstw od tych Standardów, w��cznie z wszelkimi dodatkowymi krajowymi regulacjami prawnymi, istotnymi dla 
bezpiecze	stwa lub prawid�owo�ci �eglugi powietrznej. Tam, gdzie tylko to mo�liwe, postanowienia niniejszego Za��cznika 
zosta�y spisane w taki sposób, by u�atwi
 ich wdra�anie do krajowej legislacji bez znacz�cych zmian w  tek�cie.

Informacje ogólne 

Za��cznik sk�ada si� z nast�puj�cych cz��ci, z których jednak�e nie wszystkie musz� znale
 si� w ka�dym Za��czniku.
Posiadaj� one nast�puj�cy status: 

1/7/11



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 — 1845 — Poz. 109

Przedmowa                                                                                                                                                                        Załącznik 17 — Ochrona

(ix) 1/7/11

1.– Materia� stanowi�cy w�a�ciwy tekst Za��cznika:

a) Normy i Zalecane Metody Post�powania przyj�te przez Rad� zgodnie z postanowieniami Konwencji. Zosta�y
zdefiniowane w nast�puj�cy sposób:  

Norma: Jest to ka�de postanowienie dotycz�ce charakterystyki fizycznej, konfiguracji, materia�u, dzia�ania, 
personelu lub procedury, których jednorodne zastosowanie zosta�o uznane za konieczne dla bezpiecze	stwa lub 
prawid�owo�ci mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej i do których Umawiaj�ce si� Pa	stwa zastosuj� si�
w my�l Konwencji; w przypadku braku mo�liwo�ci dostosowania si�, zgodnie z postanowieniami Artyku�u 38 
Konwencji istnieje obowi�zek powiadomienia o tym Rady. 

Zalecane Metody Post�powania: Jest to ka�de postanowienie dotycz�ce charakterystyki fizycznej, konfiguracji, 
materia�u, dzia�ania, personelu lub procedury, którego ujednolicone zastosowanie zosta�o uznane za po��dane  
w interesie bezpiecze	stwa, prawid�owo�ci lub efektywno�ci mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej i do 
których przestrzegania b�d� d��y�y Umawiaj�ce si� Pa	stwa zgodnie z postanowieniami Konwencji. 

b) Za��czniki sk�adaj�ce si� z oddzielnie pogrupowanego materia�u, ale jednocze�nie tworz�ce cz��
 Norm  
i Zalecanych Metod Post�powania przyj�tych przez Rad�.

c) Okre�lenia zwrotów u�ytych w Standardach i Zalecanych Metodach Post�powania, które uznaje si� za 
wymagaj�ce wyja�nienia w zwi�zku z tym, �e ich znaczenia nie s� uj�te w s�ownikach. Okre�lenie nie posiada 
niezale�nego statusu, ale stanowi istotn� cz��
 ka�dej Normy i Zalecanej metody post�powania, w których dany 
termin zosta� u�yty, poniewa� zmiana znaczenia tego terminu mia�aby wp�yw na specyfikacj�.

2.– Materia� przyj�ty przez Rad� do publikacji w zwi�zku z Normami i Zalecanymi Metodami Post�powania:

a) Przedmowy obejmuj�ce materia�y historyczne i wyja�niaj�ce w oparciu o dzia�alno�
 Rady oraz zawieraj�ce
wyja�nienia obowi�zków Pa	stw w odniesieniu do zastosowania Norm i Zalecanych Metod Post�powania 
wynikaj�cych z Konwencji i Rezolucji o Przyj�ciu.

b) Wprowadzenia sk�adaj�ce si� z materia�u wyja�niaj�cego, umieszczone na pocz�tku poszczególnych cz��ci,
rozdzia�ów lub dzia�ów Za��cznika, stanowi�ce pomoc w zrozumieniu zastosowania tekstu.  

c) Uwagi umieszczone w tek�cie, tam gdzie to konieczne w celu podania opartych na faktach informacji lub 
odniesie	 dotycz�cych Norm  i Zalecanych Metod Post�powania, o których mowa, nieb�d�cych jednak cz��ci�
Norm lub Zalecanych Metod Post�powania.  

d) Dodatki zawieraj�ce materia� uzupe�niaj�cy Normy i Zalecane Metody Post�powania lub do��czone jako 
wskazówki dotycz�ce ich zastosowania.  

Niniejszy Za��cznik zosta� przyj�ty w sze�ciu j�zykach - angielskim, arabskim, chi	skim, francuskim, rosyjskim  
i hiszpa	skim. Uprasza si� ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo o wybór jednej z wy�ej wymienionych wersji celem wdro�enia na 
szczeblu krajowym oraz dla innych celów przewidzianych w Konwencji, albo poprzez bezpo�rednie wykorzystanie tekstu, 
albo przet�umaczenie go na j�zyk narodowy Pa	stwa, oraz o odpowiednie poinformowanie o tym fakcie Organizacji ICAO. 

Dla podkre�lenia statusu ka�dego zdania przyj�to nast�puj�c� zasad�:  Normy zosta�y wydrukowane zwyk�� czcionk�
(light face roman); Zalecane Metody Post�powania zosta�y wydrukowane kursyw� (light face italics), a ich status zosta�
okre�lony prefiksem Zalecenie; Uwagi zosta�y wydrukowane kursyw� (light face italics), a ich status zosta� okre�lony 
prefiksem Uwaga.

Ka�de odniesienie do fragmentu niniejszego dokumentu, które jest oznaczone numerem, dotyczy wszystkich 
podpunktów nale��cych do tego fragmentu. 
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Tabela A. Poprawki do Za��cznika 17 

Zmiana Zmiana Przedmiot 

Data przyj�cia
Data wej�cia

w �ycie
Data

obowi�zywania 

(Wydanie 1) Dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucjami A17-10 i A18-10 
Zgromadzenia 

 - 22 marca 1974 
22 sierpnia 1974 
27 lutego 1975 

1 Dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A21-23 
Zgromadzenia 

Zmiana w statusie punktów 3.1.2 i 5.1.2 Standard; zebranie  
i rozpowszechnianie informacji dotycz�cych statku powietrznego 
b�d�cego obiektem aktu bezprawnej ingerencji. 

31 marca 1976 
31 lipca 1976 
30 grudnia 1976 

2 Propozycje niektórych Pa	stw
oraz dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A22-17 
Zgromadzenia 

Przeniesienie specyfikacji wyst�puj�cych w Rozdziale 9 Za��cznika 9 - 
U�atwienia (Wydanie siódme) do Za��cznika 17; nowe postanowienie  
w Rozdziale 5 dotycz�ce �rodków, jakie nale�y podj�
 w celu kontroli 
pasa�erów transferowych i tranzytowych oraz ich baga�u kabinowego; 
oraz rozszerzenie uwagi do punktu 5.2.4 (Za��cznik 17, Rozdzia� 5) 
dotycz�cej �rodków i procedur zapobiegaj�cych dost�powi osób 
nieupowa�nionych do okre�lonych obszarów na terenie lotniska. 

15 grudnia 1977 
15 kwietnia 1978 
10 sierpnia 1978 

3 Propozycje niektórych Pa	stw
i Sekretariatu oraz dzia�anie
Rady zgodne z Rezolucj�
A22-17 Zgromadzenia 

Dodano specyfikacje dotycz�ce dokonywanego przez Pa	stwa przegl�du
poziomu zagro�enia, opracowania programów szkoleniowych, izolacji 
pasa�erów poddanych kontroli bezpiecze	stwa, inspekcji statku 
powietrznego pod k�tem ukrytej broni lub innych niebezpiecznych 
urz�dze	 oraz przyj�cia �rodków s�u��cych bezpiecze	stwu pasa�erów
i za�ogi statku powietrznego, który bezprawnie zmieni� kierunek lotu. 
Rozszerzono kilka specyfikacji, a status jednej zmieniono na  Standard 
w odniesieniu do separacji i specjalnej ochrony statku powietrznego 
nara�onego na atak podczas przerw w podró�y.

13 grudnia 1978 
13 kwietnia 1979 
29 listopada 1979 

4
(Wydanie 2) 

Propozycje niektórych Pa	stw
i organizacji 
mi�dzynarodowych oraz 
dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A22-17 
Zgromadzenia 

Dodano specyfikacj� dotycz�c� transportu osób zatrzymanych oraz 
dokonano korekty dwóch specyfikacji tak, by uwzgl�dnia�y one 
dzier�aw�, najem, czarter lub zamian� statku powietrznego. Status 
specyfikacji dotycz�cej bezpiecze	stwa pasa�erów i za�ogi statku 
powietrznego, b�d�cych obiektem bezprawnej ingerencji zmieniono na 
Standard; rozszerzono postanowienia specyfikacji dotycz�cej
zapobiegania sabota�owi i usuni�to Rozdzia� 1 - Zastosowanie. 

15 czerwca 1981 
15 padziernika
1981
26 listopada 1981 

5 Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
oraz dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A22-17 
Zgromadzenia 

Usuni�to uwag� do Rozdzia�u 1 - Definicje. Zmodyfikowano 
specyfikacj� opisuj�c� dzia�anie wymagane w przypadku  przewozu 
broni na pok�adzie statku powietrznego przez funkcjonariuszy  organów 
�cigania i inne upowa�nione osoby. Dodano specyfikacj� dotycz�c�
przewozu broni we wszystkich innych przypadkach oraz wyja�niono
znaczenie uwagi do specyfikacji odnosz�cej si� do ochrony statków 
powietrznych pozostawionych bez nadzoru. 

30 listopada 1984 
14 kwietnia 1985 
21 listopada 1985 

Na polecenie Rady, pilne prace nad niniejsz� poprawk� podj�� Komitet 
ds. Aktów Bezprawnej Ingerencji wsparty przez Tymczasow� Grup�
Ekspertów ds. Ochrony Lotnictwa, która zosta�a powo�ana na polecenie 
Rady. W konsekwencji do Za��cznika wprowadzono 11 nowych 
specyfikacji, a 19 specyfikacji przyj�to jako  Normy. 

19 grudnia 1985 
19 marca 1986 
19 maja 1986 

Okre�lone daty wej�cia w �ycie i obowi�zywania dla punktu 5.1.4 
pokazano w kolumnie obok. 

19 padziernika
1987

6
(Wydanie 3) 

Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez 
Tymczasow� Grup� Ekspertów 
ds. Aktów Bezprawnej 
Ingerencji oraz dzia�anie Rady 
zgodne z Rezolucj� A22-17 
Zgromadzenia 

Rada poleci�a, aby te Pa	stwa, które mog� wdro�y
 tre�
 punktu 5.1.4, 
uczyni�y to tak szybko jak tylko jest to mo�liwe przed dat� ich 
obowi�zywania.

19 grudnia 1987 
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Zmiana �ród�o(a) Przedmiot(y) 

Data przyj�cia 
Data wej�cia

w �ycie
Data

obowi�zywania

7
(Wydanie 4) 

Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez Panel ds. 
Ochrony Lotnictwa oraz 
dzia�anie Rady zgodne z 
Rezolucj� A26-7 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana zawiera: a) reorganizacj� rozdzia�ów Za��cznika
ukierunkowan� na racjonalizacj� kolejno�ci celów, zobowi�za	
i koniecznych dzia�a	 zwi�zanych z organizacj�, zapobiegawczymi 
�rodkami ochrony oraz procedurami zarz�dzania reagowaniem;  
b) wprowadzenie nowych wa�nych postanowie	 odzwierciedlaj�cych 
rozwój wydarze	 oraz pomocnych dla Pa	stw w konfrontacji z nowymi 
sytuacjami, które wynikn��y z powa�nych aktów bezprawnej ingerencji 
przeciwko lotnictwu cywilnemu, od ostatniej aktualizacji Za��cznika 17 
w 1985 r.; oraz c) zmian� lub dopracowanie istniej�cych postanowie	
wynikaj�cych z punktu a) i b), jak równie� w celu odzwierciedlenia 
do�wiadczenia zdobytego w procesie wdra�ania takich �rodków. 

22 czerwca 1989 
30 padziernika
1989
16 listopada 1989 

8
(Wydanie 5) 

Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez Panel ds. 
Ochrony Lotnictwa (AVSECP) 
oraz dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A27-7 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana zawiera wprowadzenie nowych istotnych postanowie	
zwi�zanych z kompleksow� kontrol� bezpiecze	stwa baga�u
rejestrowanego, kontrol� bezpiecze	stwa �adunków, przesy�ek
kurierskich i ekspresowych oraz poczty, rozbie�no�ci procedur 
zwi�zanych z programami ochrony, sprawdzenia mi�dzynarodowych 
statków powietrznych przed odlotem oraz �rodków dotycz�cych 
wdra�ania czynników zwi�zanych z ochron� do projektów lotnisk,  
w celu udzielenia Pa	stwom pomocy w zwartym i jednorodnym  
w wdra�aniu tego typu �rodków. 

11 wrze�nia 1992 
16 grudnia 1992 
1 kwietnia 1993 

9
(Wydanie 6) 

Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez Panel ds. 
Ochrony Lotnictwa (AVSECP) 
oraz dzia�anie Rady zgodne  
z Rezolucj� A31-4 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana wprowadza nowe postanowienia dotycz�ce kontroli 
przed zatrudnieniem oraz przydatno�ci osób zaanga�owanych w proces 
wdra�ania �rodków kontroli w zakresie ochrony, odpowiedzialno�ci za 
baga� i przyj�cie go na pok�ad, wdra�ania �rodków w odniesieniu do 
zaopatrzenia pok�adowego oraz zaopatrzenia i dostaw przewoników
lotniczych, testów sprawdzaj�cych efektywno�
 programu oraz 
konieczno�ci powiadamiania Pa	stwa, o którym wiadomo lub 
podejrzewa si�, �e mo�e by
 miejscem docelowym uprowadzonego 
statku powietrznego. 

12 listopada 1996 
31 marca 1997 
1 sierpnia 1997 

10
(Wydanie 7) 

Propozycje Panelu ds. Ochrony 
Lotnictwa (AVSECP) i 
dzia�anie Rady zgodne z 
Rezolucj� A33-1 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana wprowadza ró�ne definicje i nowe postanowienia 
odnosz�ce si� do zastosowania niniejszego Za��cznika do operacji 
krajowych, wspó�pracy mi�dzynarodowej dotycz�cej informowania  
o zagro�eniu, w�a�ciwej w�adzy lotniczej, Krajowego Komitetu Ochrony 
Lotnictwa, krajowej kontroli jako�ci, kontroli dost�pu, pasa�erów oraz 
ich baga�u kabinowego i rejestrowanego, wart ochronnych oraz 
zabezpieczania kabiny pilota, wspólnej obs�ugi pasa�erów/wspólnych 
porozumie	, Czynników Ludzkich oraz procedur zarz�dzania 
reagowaniem  na akty bezprawnej ingerencji. Status kilku specyfikacji 
zosta� zmieniony na Normy. 

7 grudnia 2001 
15 kwietnia 2002 
1 lipca 2002 

11 (Wydanie 8) Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez Panel ds. 
Ochrony Lotnictwa (AVSECP) 
oraz dzia�anie Rady zgodnie  
z Rezolucj� A35-9 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana zawiera postanowienia zwi�zane z dalszym 
wyja�nianiem sformu�owa	, dotycz�cych istniej�cych Norm  
i Zalecanych Metod Post�powania (SARPs), w celu u�atwienia zarówno 
ich jednolitej interpretacji przez Umawiaj�ce si� Pa	stwa, jak równie�
ich kontrolowania w ramach Powszechnego Programu Audytów ICAO 
w zakresie Ochrony (USAP). Niniejsza zmiana dotyczy nast�puj�cych
kwestii: zastosowanie Za��cznika 17; zaostrzanie postanowie	
krajowych programów kontroli jako�ci w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego; funkcjonariusze wart ochronnych (IFSO's); lotnictwo ogólne 
i prace lotnicze; koncepcja jednokrotnej kontroli bezpiecze	stwa
pasa�erów i ich baga�u; koncepcja oceny ryzyka; ochrona operacji 
statków powietrznych przeznaczonych wy��cznie do transportu 
�adunków; oraz definicje. 

30 listopada 2005 
10 kwietnia 2006 
1 lipca 2006 
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Zmiana �ród�o(a) Przedmiot(y) 

Data przyj�cia 
Data wej�cia

w �ycie
Data

obowi�zywania

12

(Wydanie 9) 

Propozycje Komitetu ds. 
Aktów Bezprawnej Ingerencji 
wspieranego przez Panel ds. 
Ochrony Lotnictwa (AVSECP) 
oraz dzia�anie Rady zgodnie z 
Rezolucj� A36-20 
Zgromadzenia 

Niniejsza zmiana zawiera postanowienia zwi�zane z dalszym 
wzmocnieniem Norm i Zalecanych Metod Post�powania w celu 
zarz�dzania  kwesti� nowych powstaj�cych  zagro�e	 dla lotnictwa 
cywilnego.

Zmiana ta opisuje: rozmieszczenie sprz�tu ochrony; bezpiecze	stwo
organów zapewniaj�cych s�u�by �eglugi powietrznej; programy 
szkoleniowe  i system certyfikacji instruktorów; przypadkowe  
i nieprzewidziane �rodki; uzupe�nienie �a	cucha bezpiecze	stwa;
ochron� operacji statków powietrznych przeznaczonych wy��cznie do 
transportu �adunków; zagro�enia internetowe; oraz definicje. 

17 listopada 2010 

26 marca 2011 

1 lipca 2011 

(xii)

Załącznik 17 — Ochrona                                                                                                                                                                        Przedmowa
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ROZDZIA� 1.    DEFINICJE

Akty bezprawnej ingerencji (Acts of unlawful interference). S� to akty lub próby dokonania aktów zagra�aj�cych
bezpiecze	stwu lotnictwa cywilnego, w których zawiera si� mi�dzy innymi: 

• bezprawne przej�cie statku powietrznego,  

• zniszczenie statku powietrznego w trakcie u�ytkowania ,  

• wzi�cie zak�adników na pok�adzie statku powietrznego lub na lotniskach,  

• wtargni�cie si�� na pok�ad statku powietrznego, na teren portu lotniczego lub na teren obiektu lotniczego,  

• wniesienie na pok�ad statku powietrznego lub na teren portu lotniczego broni lub niebezpiecznego urz�dzenia lub 
materia�u s�u��cego do celów przest�pczych,

• u�ycie statku powietrznego podczas jego dzia�ania w celu spowodowania �mierci, powa�nych obra�e	 cia�a lub 
powa�nych uszkodze	 mienia lub �rodowiska,  

• przekazanie nieprawdziwej informacji maj�ce na celu nara�enie na niebezpiecze	stwo statku powietrznego  
w trakcie lotu lub na ziemi, a tak�e pasa�erów, za�ogi, personelu naziemnego lub ogó�u spo�ecze	stwa, na terenie 
portu lotniczego lub obiektu lotnictwa cywilnego.  

Audyt ochrony (Security audit). Szczegó�owa weryfikacja zgodno�ci wszystkich aspektów wdra�ania krajowego programu 
ochrony lotnictwa cywilnego. 

Certyfikacja (Certification). Formalna ocena i zatwierdzenie przez lub w imieniu w�adz w�a�ciwego organu ochrony 
lotnictwa, �e dana osoba posiada kompetencje niezb�dne do wykonywania powierzonych jej  funkcji na akceptowalnym 
poziomie, okre�lonym przez  w�a�ciwy organ. 

Dzia�anie ludzkie (Human performance). Ludzkie mo�liwo�ci i ograniczenia, które maj� wp�yw na bezpiecze	stwo,
ochron� i wydajno�
 operacji lotniczych.  

Funkcjonariusz  warty ochronnej (In-flight security officer). Osoba upowa�niona przez rz�d w Pa	stwie Operatora i rz�d
w Pa	stwie Rejestracji, która przebywa na pok�adzie statku powietrznego w celu ochrony tego statku powietrznego  
i osób znajduj�cych si� na jego pok�adzie przed aktami bezprawnej ingerencji. Nie dotyczy to osób zatrudnionych w celu 
zapewniania osobistej ochrony jednej osobie lub wi�kszej liczbie konkretnych osób podró�uj�cych na pok�adzie statku 
powietrznego, jak na przyk�ad ochroniarze.  

Inspekcja ochrony (Security inspection). Weryfikacja stopnia wdro�enia odpowiednich wymogów krajowego programu 
ochrony lotnictwa cywilnego przez lini� lotnicz�, port lotniczy lub inny podmiot zaanga�owany w realizacj� przepisów 
w zakresie ochrony. 

Komercyjna operacja lotnicza (Commercial air transport operation). Operacja statku powietrznego, w tym przewóz 
pasa�erów, �adunków lub poczty za op�at� lub na wynajem. 

Kontrola bezpiecze�stwa (Screening). Zastosowanie technicznych lub innego rodzaju �rodków w celu rozpoznania i/ lub 
wykrycia broni, materia�ów wybuchowych lub innych niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów lub substancji, które 
mog� by
 u�yte w celu pope�nienia aktu bezprawnej ingerencji.  

1-1 1/7/11ZAŁĄCZNIK 17
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Uwaga. – Pewne niebezpieczne przedmioty lub substancje zosta�y zaliczone do kategorii niebezpiecznych materia�ów  
w Za��czniku 18 i powi�zanych Technicznych instrukcjach bezpiecznego transportu materia�ów niebezpiecznych drog�
powietrzn� (Dokument 9284) i musz� by� przewo�one zgodnie z tymi instrukcjami. Dodatkowo, Podr�cznik ochrony 
lotnictwa (Dokument 8973 – Zastrze�ony) zawiera list� przedmiotów zabronionych, których nie wolno przewozi�
w kabinie statku powietrznego.

Kontrola w zakresie ochrony (Security control). �rodki, za pomoc� których mo�na zapobiec wniesieniu broni, materia�ów
wybuchowych i innych niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów lub substancji, które mog�yby by
 u�yte w celu 
pope�nienia aktu bezprawnej ingerencji.  

Lotnictwo korporacyjne (Corporate aviation). Operacje niehandlowe lub wykorzystanie statku powietrznego przez firm�
w celu przewozu pasa�erów lub towarów dla celów biznesowych firmy, pilotowany przez profesjonalnego pilota 
zatrudnionego w celu prowadzenia statku powietrznego. (Nale�y zauwa�y
, �e lotnictwo korporacyjne jest cz��ci�
lotnictwa ogólnego). 

�adunek (Cargo). Ka�de mienie przewo�one statkiem powietrznym, inne ni� poczta, zaopatrzenie i baga� podr�czny lub 
niew�a�ciwie odprawiony.  

Niezidentyfikowany baga�  (Unidentified baggage ). Baga� na terenie portu lotniczego, oznakowany lub nie, który nie zosta�
odebrany przez pasa�era lub którego w�a�ciciel nie zosta� zidentyfikowany.  

Ochrona (Security). Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. Cel ten mo�na osi�gn�
 poprzez 
po��czenie �rodków oraz zasobów ludzkich i materialnych. 

Operacja lotnictwa ogólnego (General aviation operation). Operacja statku powietrznego inna ni� komercyjna operacja 
lotnicza lub operacja zwi�zana z pracami lotniczymi.  

Pasa�er zak�ócaj�cy porz�dek (Disruptive passenger). Pasa�er, który nie przestrzega zasad post�powania w porcie 
lotniczym lub na pok�adzie statku powietrznego lub nie stosuje si� do zalece	 pracowników portu lotniczego lub 
cz�onków za�ogi i w zwi�zku z tym zak�óca porz�dek i dyscyplin� w porcie lotniczym lub na pok�adzie statku 
powietrznego. 

Prace lotnicze (Aerial work). Wykorzystanie statku powietrznego do us�ug  specjalistycznych takich jak rolnictwo, budowa, 
fotografia, pomiary, obserwacje i patrolowanie, poszukiwanie i ratownictwo, reklama lotnicza itp. 

Przegl�d ochrony (Security survey). Ocena potrzeb zwi�zanych z ochron�, obejmuj�ca rozpoznanie s�abych punktów, które 
mo�na wykorzysta
 w celu dokonania aktu bezprawnej ingerencji oraz zalecenia dzia�a	 naprawczych. 

Przeszukanie statku powietrznego (Aircraft security search). Szczegó�owa inspekcja wewn�trznej i zewn�trznej cz��ci
statku powietrznego w celu wykrycia podejrzanych obiektów, broni, materia�ów wybuchowych oraz innych 
niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów i substancji. 

Sprawdzenie statku powietrznego (Aircraft security check). Inspekcja wn�trza statku powietrznego, do której mogli mie

dost�p pasa�erowie oraz inspekcja �adowni w celu wykrycia podejrzanych obiektów, broni, materia�ów wybuchowych 
oraz innych niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów i substancji. 
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Strefa operacyjna lotniska (Airside). Obszar, na którym odbywa si� ruch w porcie lotniczym, przylegaj�cy do niego teren  
i budynki, do których dost�p jest kontrolowany. 

Strefa zastrze�ona (Security restricted area). Te obszary strefy operacyjnej lotniska, które postrzega si� jako najwa�niejsze
strefy ryzyka, gdzie zastosowano dodatkowo inne �rodki kontroli w zakresie ochrony, oprócz kontroli dost�pu. Do tych 
obszarów zalicza si�, mi�dzy innymi, wszystkie strefy odlotów dla pasa�erów lotnictwa komercyjnego znajduj�ce si�
pomi�dzy punktami kontroli bezpiecze	stwa, a statkiem powietrznym, ramp�, sortowniami baga�owymi, w��cznie ze 
strefami obs�ugi statków powietrznych oraz miejscami, gdzie znajduj� si� baga�e i �adunki po przej�ciu kontroli 
bezpiecze	stwa, hangarami do sk�adowania �adunków, centrami wysy�ki poczty lotniczej, obiektami zaopatrzenia 
pok�adowego oraz pomieszczeniami firm sprz�taj�cych statki powietrzne. 

Test ochrony (Security test). Ukryta lub jawna próba �rodków ochrony lotnictwa polegaj�ca na symulacji usi�owania 
pope�nienia aktu bezprawnej ingerencji. 

Zasady dotycz�ce czynników ludzkich (Human Factors principles). Zasady, które stosuje si� do projektowania, certyfikacji, 
szkolenia, operacji i obs�ugi technicznej, maj�ce na celu bezpieczne wspó�dzia�anie pomi�dzy ludmi i innymi 
komponentami systemu poprzez odpowiednie uwzgl�dnienie  dzia�ania ludzkiego. 

Zarejestrowany agent (Regulated agent). Agent, spedytor lub inny podmiot prowadz�cy dzia�ania biznesowe z operatorem  
a tak�e zapewniaj�cy �rodki kontroli w zakresie ochrony zaakceptowane lub wymagane przez odpowiednie w�adze  
w odniesieniu do �adunku lub poczty. 

Znany nadawca (Known consignor). Nadawca, który wysy�a �adunek lub poczt� na w�asny rachunek i którego procedury s�
zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczaj�cym, aby zezwoli
 na przewóz tego �adunku 
lub poczty ka�dym statkiem powietrznym. 
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ROZDZIA� 2.  ZASADY OGÓLNE

2.1 Cele

2.1.1 Najwa�niejszym celem ka�dego Umawiaj�cego si� Pa	stwa jest bezpiecze	stwo pasa�erów, za�ogi, personelu 
naziemnego i ogó�u spo�ecze	stwa we wszystkich kwestiach zwi�zanych z ochron� lotnictwa cywilnego przed aktami 
bezprawnej ingerencji.  

2.1.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powo�a organizacj� oraz przygotuje i wdro�y przepisy, metody post�powania  
i procedury w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji z uwzgl�dnieniem bezpiecze	stwa, 
regularno�ci i wydajno�ci lotów.  

2.1.3 Ka�de  Umawiaj�ce si� Pa	stwo upewni si�, czy ta organizacja oraz wspomniane przepisy, metody post�powania 
i procedury:  

a) chroni� bezpiecze	stwo pasa�erów, za�ogi, personelu naziemnego i ogó�u spo�ecze	stwa we wszystkich kwestiach 
zwi�zanych z ochron� lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji i  

b) s� w stanie natychmiastowo zareagowa
 na ka�de zwi�kszone zagro�enie bezpiecze	stwa.  

2.1.4 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni� odpowiednie zabezpieczenie informacji 
dotycz�cych ochrony lotnictwa.

Uwaga 1. – Rekomendacje dotycz�ce osi�gania celów ochrony lotnictwa cywilnego poprzez wprowadzenie norm  
i zalecanych metod post�powania opisanych w kolejnych rozdzia�ach znajduj� si� w Podr�czniku ochrony lotnictwa 
(Dokument 8973 – Zastrze�ony).

Uwaga 2. – Kompletny materia� szkoleniowy dotycz�cy ochrony lotnictwa maj�cy na celu wspomaganie Pa	stw
w osi�ganiu celów ochrony lotnictwa cywilnego znajduje si� w Programie Szkolenia ICAO w zakresie Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego, sk�adaj�cym si� z cyklu Pakietów Szkoleniowych w zakresie Ochrony Lotnictwa (ASTPs).

2.2 Zastosowanie  

2.2.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zastosuje Normy i b�dzie stara�o si� stosowa
 Zalecane Metody Post�powania 
opisane w Za��czniku 17 w odniesieniu do operacji mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego.  

2.2.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e �rodki ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji zastosowano  
w odniesieniu do operacji krajowych, w zakresie mo�liwym do wykonania, w oparciu o ocen� ryzyka przeprowadzon� przez 
odpowiednie w�adze krajowe.  

2.3 Ochrona i u�atwienia  

Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno, kiedy to tylko mo�liwe, tak organizowa� �rodki kontroli w zakresie 
ochrony i procedury, aby powodowa�y one minimum ingerencji lub opó
nie	 w dzia�aniach lotnictwa cywilnego, pod 
warunkiem, �e nie obni�y to efektywno�ci tych �rodków i procedur.
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2.4 Wspó�praca mi�dzynarodowa  

2.4.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e wymagania innych Pa	stw Umawiaj�cych si� dotycz�ce
dodatkowych �rodków ochrony w odniesieniu do konkretnego lotu/lotów prowadzonych przez operatorów tych innych 
Pa	stw zosta�y zastosowane w stopniu mo�liwym do realizacji. Ka�de z Pa	stw stawiaj�cych wymagania bierze pod uwag�
alternatywne �rodki stosowane przez inne Pa	stwo, które s� odpowiednikami tych wymaganych.  

2.4.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie wspó�pracowa�o z innym Pa	stwem w dziedzinie rozwoju i wymiany 
informacji dotycz�cych krajowych programów ochrony lotnictwa cywilnego, programów szkoleniowych i programów 
kontroli jako�ci, je�eli to konieczne.

2.4.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi i wdro�y procedury, aby dzieli
 si� z Pa	stwami Umawiaj�cymi si�
informacjami, które odpowiadaj� interesom ochrony lotnictwa tych Pa	stw, w stopniu mo�liwym do realizacji.  

2.4.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi i wdro�y odpowiednie zabezpieczenia i procedury post�powania 
dotycz�ce informacji na temat ochrony wspólnych dla Pa	stw Umawiaj�cych si� lub informacji na temat ochrony, które 
wp�ywaj� na interesy ochrony innych Pa	stw Umawiaj�cych si�, w celu zapewnienia, �e informacje te nie zosta�y
nieodpowiednio u�yte lub ujawnione.   

2.4.5 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno udost�pnia�, w sposób odpowiedni i zgodny z jego 
suwerenno�ci�, informacje dotycz�ce wyników audytu przeprowadzonego przez ICAO oraz dzia�a	 naprawczych podj�tych
przez badane Pa	stwo, na pro�b� innego Pa	stwa.   

2.4.6 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zawrze� w ka�dej z dwustronnych umów dotycz�cych 
transportu lotniczego, klauzul� dotycz�c� ochrony lotnictwa, w oparciu o modelow� klauzul� stworzon� przez ICAO. 

2.4.7 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno, na pro�b� innego Pa	stwa Umawiaj�cego si�, udost�pni�
mu pisemn� wersj� odpowiednich fragmentów swojego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.  

2.4.8  Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�cych si� Pa	stwo powinno poinformowa� ICAO o tym, gdzie przekazano 
informacje, o których mowa w punkcie 2.4.5.

2.5 Sprz�t, badania i rozwój 

2.5.1 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno wspiera� prace z zakresu rozwoju i bada	 nad  nowym 
sprz�tem ochrony oraz procesami i procedurami, które pomog� na skuteczniejsze osi�ganie celów ochrony lotnictwa. 
Pa	stwa te powinny w tym wzgl�dzie wspó�pracowa� z innymi Pa	stwami Umawiaj�cymi si�.

2.5.2 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e rozwój nowego sprz�tu ochrony uwzgl�dnia 
zasady dotycz�ce Czynników Ludzkich. 

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce zasad zwi�zanych z Czynnikami Ludzkimi znajduj� si� w podr�czniku Czynniki Ludzkie 
w Operacjach Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dokument 9808) oraz w Cz��ci 1, Rozdziale 4 Podr�cznika Szkoleniowego-
Czynnik Ludzki (Dokument 9683). 

2.5.3 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo, w celu osi�gni�cia celów ochrony lotnictwa cywilnego, powinno 
pos�ugiwa
 si� sprz�tem ochrony, stosownie do potrzeb, w stopniu mo�liwym do zrealizowania pod wzgl�dem operacyjnym, 
technicznym i finansowym. 

_____________________ 
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ROZDZIA� 3.   ORGANIZACJA

3.1 Organizacja krajowa i w�a	ciwa w�adza 

3.1.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi i wdro�y krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego w formie 
pisemnej, aby zapewni
 ochron� operacji lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji za pomoc� przepisów, metod 
post�powania i procedur uwzgl�dniaj�cych bezpiecze	stwo, regularno�
 i wydajno�
 lotów.  

3.1.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo wyznaczy i przedstawi w ICAO odpowiedni organ pochodz�cy z jego 
administracji, który ma odpowiada
 za rozwój, wdra�anie i utrzymywanie krajowego programu ochrony lotnictwa 
cywilnego.

3.1.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie ci�gle kontrolowa
 i uaktualnia
 poziom zagro�enia dla lotnictwa 
cywilnego na terenie swojego terytorium oraz ustanowi i wdro�y polityk� i procedury s�u��ce odpowiedniemu dopasowaniu 
stosownych elementów swojego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, w oparciu o ocen� ryzyka zagro�enia
bezpiecze	stwa przeprowadzon� przez odpowiednie w�adze krajowe.  

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce oceny zagro�enia i metodologii zarz�dzania ryzykiem znajduj� si� w Podr�czniku 
ochrony lotnictwa (Dokument 8973 – Zastrze�ony).

3.1.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie wymaga�o od odpowiedniego organu okre�lenia i przydzielenia zada	
oraz koordynowania czynno�ci pomi�dzy departamentami, agencjami i innymi organizacjami Pa	stwa, operatorami portu 
lotniczego i statków powietrznych, instytucjami zapewniaj�cymi s�u�by �eglugi powietrznej i innymi jednostkami 
zwi�zanymi z lub odpowiedzialnymi za wdra�anie ró�nych aspektów krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.  

3.1.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powo�a krajowy komitet do spraw ochrony lotnictwa cywilnego lub ustanowi 
podobne �rodki w celu koordynowania czynno�ci zwi�zanych z ochron� pomi�dzy wydzia�ami, agencjami i innymi 
organizacjami Pa	stwa, operatorami portu lotniczego i statku powietrznego, instytucjami zapewniaj�cymi s�u�by �eglugi 
powietrznej oraz innymi jednostkami zwi�zanymi lub odpowiedzialnymi za wdra�anie ró�nych aspektów krajowego 
programu ochrony lotnictwa cywilnego.  

3.1.6 Ka�de Umawiaj�ce si� z Pa	stwo b�dzie wymaga�o od odpowiedniego organu zapewnienie przygotowania  
i wdro�enia krajowego programu szkolenia dla personelu wszystkich podmiotów zaanga�owanych w  lub odpowiedzialnych 
za wdra�anie ró�nych aspektów krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. Program szkolenia jest zaprojektowany 
tak, aby zapewni
 skuteczno�
 krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.  

3.1.7 Od 1 lipca 2013 roku ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni przygotowanie i wdro�enie programów szkolenia  
i systemu certyfikowania instruktorów w zgodzie z krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego.  

3.1.8 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e odpowiedni organ zajmie si� organizacj� wspomagaj�cych �rodków 
i urz�dze	 wymaganych przez s�u�by ochrony lotnictwa tak, aby by�y dost�pne w ka�dym porcie lotniczym obs�uguj�cym
lotnictwo cywilne.  

3.1.9 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo udost�pni operatorom swoich portów lotniczych i statków powietrznych oraz 
instytucjom zapewniaj�cym s�u�by �eglugi powietrznej dzia�aj�cym na jego terenie i innym powi�zanym jednostkom, 
pisemn� wersj� odpowiednich fragmentów swojego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego i/lub odpowiednie 
informacje lub wytyczne, pozwalaj�ce im na spe�nienie wymaga	 krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.  
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3.2 Operacje w porcie lotniczym 

3.2.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie wymaga�o od ka�dego z portów lotniczych obs�uguj�cych lotnictwo 
cywilne ustanowienia, wdra�ania i utrzymywania pisemnego programu ochrony portu lotniczego stworzonego tak, aby 
spe�nia� wymagania okre�lone w krajowym programie ochrony lotnictwa cywilnego.  

3.2.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e w�adze ka�dego  portu lotniczego obs�uguj�cego lotnictwo cywilne 
b�d� odpowiedzialne za koordynowanie wdra�ania �rodków kontroli w zakresie ochrony.  

3.2.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e przy ka�dym porcie lotniczym obs�uguj�cym lotnictwo cywilne 
ustanowiono komitet do spraw ochrony portu lotniczego w celu wspomagania organu, o którym mowa w punkcie 3.2.2  
w koordynowaniu i wdra�aniu �rodków kontroli w zakresie ochrony i procedur, jak okre�lono w programie ochrony portu 
lotniczego.

3.2.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e wymagania projektowe portu lotniczego, w tym architektoniczne  
i zwi�zane z infrastruktur�, konieczne dla wdra�ania �rodków ochrony w krajowym programie ochrony lotnictwa cywilnego, 
b�d� w��czone do projektu i konstrukcji nowych obiektów i zmian dokonanych w obiektach istniej�cych ju� w portach 
lotniczych.  

3.3 Operatorzy statków powietrznych 

3.3.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �eby operatorzy transportu komercyjnego zapewniaj�cy us�ugi z tego 
Pa	stwa, opracowali, wdro�yli i utrzymali program ochrony przewonika w formie pisemnej, który spe�nia wymagania  
krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego tego Pa	stwa.  

3.3.2 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �eby ka�da jednostka przeprowadzaj�ca ogólne 
operacje lotnicze, w tym operacje lotnictwa korporacyjnego, do których wykorzystywane s� statki powietrzne o maksymalnej 
masie startowej wi�kszej ni� 5 700 kg, opracowa�a, wdro�y�a i utrzyma�a program ochrony przewo
nika w formie pisemnej, 
który spe�nia wymagania  krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego tego Pa	stwa.

3.3.3 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �eby ka�da jednostka wykonuj�ca prace 
lotnicze opracowa�a, wdro�y�a i utrzyma�a program ochrony przewo
nika w formie pisemnej, który spe�nia wymagania  
krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego tego Pa	stwa. W programie tym znajd� si� cechy charakterystyczne 
odpowiednie dla rodzaju przeprowadzonych operacji. 

3.3.4 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno u�y� modelu ICAO jako podstawy dla programów 
ochrony przewo
ników i jednostek opisanych w punktach 3.3.1, 3.3.2 oraz 3.3.3. 

3.3.5 Zalecenie. –  Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno wymaga� od operatorów zapewniaj�cych us�ugi z tego 
Pa	stwa oraz uczestników „code-share”  lub innych ustale	 wspólnych z innymi operatorami, powiadomienia odpowiednich 
w�adz o rodzaju tych ustale	, w tym o to�samo�ci innych operatorów. 

3.4 Kontrola jako	ci

3.4.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �eby osoby wdra�aj�ce �rodki kontroli w zakresie ochrony zosta�y
poddane sprawdzaniu przesz�o�ci i procedurom selekcji.  

3.4.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e osoby wdra�aj�ce �rodki kontroli w zakresie ochrony posiadaj�
wszystkie kompetencje wymagane do wykonywania swoich obowi�zków oraz s� odpowiednio przeszkolone zgodnie  
z wymaganiami krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego i �e odpowiednie raporty s� na bie��co aktualizowane. 
Ustanowione zostan� normy wykonania, a pocz�tkowe i okresowe oceny zostan� wprowadzone w celu utrzymania tych 
norm.
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3.4.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e osoby przeprowadzaj�ce kontrol� bezpiecze	stwa posiadaj�
certyfikaty zgodne z wymaganiami krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, aby zapewni
, �e normy wykonania 
s� konsekwentnie i wiarygodnie osi�gane.  

3.4.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno wymaga
 od odpowiednich w�adz opracowania, wdro�enia
i utrzymywania krajowego programu kontroli jako�ci ochrony lotnictwa cywilnego, aby stwierdzi
 zgodno�
 i potwierdzi

skuteczno�
 swojego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.                      

3.4.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e wdra�anie �rodków ochrony jest regularnie poddawane weryfikacji 
zgodno�ci z krajowym programem ochrony lotnictwa cywilnego. Priorytety i cz�stotliwo�
 weryfikacji zostan� okre�lone na 
podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez odpowiednie w�adze.   

3.4.6 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zajmie si� organizacj� audytów ochrony, testów ochrony, przegl�dów ochrony  
i inspekcji ochrony, które powinny by
 przeprowadzane regularnie w celu weryfikacji zgodno�ci z krajowym programem 
ochrony lotnictwa cywilnego oraz  w celu natychmiastowego i skutecznego usuni�cia wszystkich  uchybie	.    

3.4.7 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e zarz�dzanie, ustalanie priorytetów i organizacja krajowego 
programu kontroli jako�ci ochrony lotnictwa cywilnego zostan� przeprowadzone niezale�nie od podmiotów i osób 
odpowiedzialnych za wdra�anie �rodków podj�tych w ramach krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. Ka�de
Umawiaj�ce si� Pa	stwo równie�:

a) zapewni, �eby personel przeprowadzaj�cy audyty ochrony, testy ochrony, przegl�dy ochrony i inspekcje ochrony 
zosta� przeszkolony wed�ug odpowiednich standardów odpowiadaj�cych tym zadaniom w zgodzie z krajowym 
programem ochrony lotnictwa cywilnego;  

b) zapewni, �eby personel przeprowadzaj�cy audyty ochrony, testy ochrony, przegl�dy ochrony i inspekcje ochrony  
uzyska� niezb�dne upowa�nienie do uzyskania informacji w celu wykonania tych zada	 i wprowadzenia w �ycie
dzia�a	 naprawczych;  

c) uzupe�ni krajowy program kontroli jako�ci ochrony lotnictwa cywilnego poprzez system niejawnych raportów 
s�u��cy analizowaniu informacji dotycz�cych ochrony pochodz�cych z takich róde� jak pasa�erowie, za�oga  
i personel naziemny; i   

d) stworzy proces zapisywania i analizowania wyników krajowego programu kontroli jako�ci ochrony lotnictwa 
cywilnego, który przyczyni si� do efektywnego rozwoju i wdro�enia krajowego programu ochrony lotnictwa 
cywilnego, w tym rozpoznawanie przyczyn i modeli niezgodno�ci oraz weryfikowanie, czy czynno�ci naprawcze 
zosta�y wdro�one i podtrzymane.  

3.4.8 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo, na którego terytorium zosta� pope�niony akt bezprawnej ingerencji b�dzie
wymaga�o od w�a�ciwej w�adzy ponownej oceny �rodków kontroli w zakresie ochrony i odpowiednich procedur oraz 
podj�cia na czas dzia�a	 koniecznych w celu naprawienia b��dów w taki sposób, aby zapobiec ich powtarzaniu si�.
O dzia�aniach tych powinno by
 powiadomione ICAO. 

3.5  Instytucje zapewniaj�ce  s�u
by 
eglugi powietrznej

Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie wymaga�o, aby instytucje zapewniaj�ce s�u�by �eglugi powietrznej dzia�aj�ce na 
terenie tego Pa	stwa, stworzy�y i wdro�y�y odpowiednie przepisy dotycz�ce ochrony w celu spe�nienia wymaga	 krajowego 
programu ochrony lotnictwa cywilnego tego Pa	stwa. 

_____________________ 
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ROZDZIA� 4.    ZAPOBIEGAWCZE �RODKI OCHRONY

4.1  Cel

4.1.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi �rodki s�u��ce temu, aby zapobiec wniesieniu lub w jakikolwiek inny 
sposób wprowadzeniu na pok�ad statku powietrznego zwi�zanego z lotnictwem cywilnym, broni, materia�ów wybuchowych 
lub jakichkolwiek innych niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów i substancji, które mog� zosta
 wykorzystane do 
pope�nienia aktu bezprawnej ingerencji, na których przewóz lub posiadanie nie uzyskano pozwolenia.  

4.1.2 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno wspiera� wykorzystanie przypadkowych lub 
nieprzewidzianych �rodków ochrony. Nieprzewidziane �rodki ochrony mog� wspomóc ochron� i skutecznie odstraszy�.

4.2 �rodki zwi�zane z kontrol� dost�pu  

4.2.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e dost�p do stref operacyjnych w portach lotniczych obs�uguj�cych
lotnictwo cywilne jest kontrolowany, aby zapobiec wej�ciu osób nieupowa�nionych na ich teren.   

4.2.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e w ka�dym porcie lotniczym obs�uguj�cym lotnictwo cywilne 
wydzielono strefy zastrze�one, wyznaczone przez Pa	stwo w oparciu o ocen� ryzyka przeprowadzon� przez odpowiednie 
w�adze krajowe.   

4.2.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e  w stosunku do osób i pojazdów stworzono systemy identyfikacji, 
aby zapobiec wej�ciu osób nieupowa�nionych na teren stref operacyjnych i stref zastrze�onych. W wyznaczonych do tego 
punktach kontroli zostanie zweryfikowana to�samo�
 danej osoby przed udzieleniem jej dost�pu do stref operacyjnych i stref 
zastrze�onych.  

4.2.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e osoby inne ni� pasa�erowie, posiadaj�ce dost�p bez eskorty do stref 
zastrze�onych zostan� poddane sprawdzaniu przesz�o�ci przed otrzymaniem dost�pu do stref zastrze�onych.  

4.2.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e poruszanie si� osób i pojazdów jest nadzorowane w strefach 
zastrze�onych, aby zapobiec dost�powi osób nieupowa�nionych do statku powietrznego.  

4.2.6 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e osoby inne ni� pasa�erowie, razem z przewo�onymi przez nie 
rzeczami, które posiadaj� dost�p do stref zastrze�onych, zostan� poddane kontroli bezpiecze	stwa. Jednak�e, je�eli zasada 
100 procentowej kontroli nie mo�e zosta
 zastosowana, nale�y zastosowa
 inne �rodki kontroli w zakresie ochrony, mi�dzy
innymi cz��ciow� kontrol� bezpiecze	stwa, przypadkowo�
 i nieprzewidywalno�
, w zgodzie z ocen� ryzyka 
przeprowadzon� przez w�a�ciwe w�adze krajowe.  

4.2.7 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e pojazdy, która maj� dost�p do stref zastrze�onych, wraz z ich 
zawarto�ci�, podlegaj� kontroli bezpiecze	stwa lub innym stosownym �rodkom kontroli w zakresie ochrony, w zgodzie  
z ocen� ryzyka przeprowadzon� przez odpowiednie w�adze krajowe.  

4.2.8 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e dokumenty to�samo�ci wydawane cz�onkom 
za�ogi zapewniaj� wiarygodn� i spójn� mi�dzynarodow� podstaw� rozpoznawania i zatwierdzania dokumentów, które 
zezwalaj� na dost�p do strefy operacyjnej i stref zastrze�onych poprzez zgodno�� z odpowiednimi specyfikacjami 
przedstawionymi w Dokumencie 9303, Dokumenty Podró�y Odczytywalne Komputerowo.  

4.2.9 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e sprawdzenia okre�lone w punkcie 4.2.4 b�d�
regularnie stosowane w stosunku do wszystkich osób, którym przyznano dost�p bez eskorty do stref zastrze�onych. 
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4.3 �rodki ochrony w odniesieniu do statku powietrznego 

4.3.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e zosta�y przeprowadzone sprawdzenia statku powietrznego 
dzia�aj�cego w komercyjnym transporcie lotniczym lub zosta�o przeprowadzone przeszukanie statku powietrznego. 
Okre�lenie, czy bardziej odpowiednie jest sprawdzenie ochrony statku powietrznego, czy przeszukanie statku powietrznego 
b�dzie oparte na ocenie ryzyka zagro�enia przeprowadzonej przez odpowiednie w�adze krajowe.  

4.3.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e podj�to �rodki w celu zagwarantowania, �e wszystkie rzeczy 
pozostawione przez pasa�erów opuszczaj�cych pok�ad po lotach tranzytowych zosta�y usuni�te z pok�adu statku 
powietrznego lub w inny sposób rozwi�zano ich kwesti� przed odlotem statku powietrznego w ramach komercyjnego lotu.  

4.3.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo b�dzie wymaga�o od swoich przewoników komercyjnego transportu lotniczego, 
aby podj�li odpowiednie �rodki w celu zapewnienia, �e w trakcie lotu osoby nieposiadaj�ce zezwolenia nie b�d� mia�y
dost�pu do pomieszcze	 przeznaczonych dla za�ogi  statku powietrznego.  

Uwaga. – Przepisy dotycz�ce ochrony pomieszcze	 za�ogi statku powietrznego dzia�aj�cego w komercyjnym transporcie 
lotniczym znajduj� si� w Za��czniku 6, cz��ci 1, Rozdziale 13, Dziale 13.2.

4.3.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e statek powietrzny, o którym mowa w punkcie 4.3.1 jest chroniony 
przed bezprawn� ingerencj� od rozpocz�cia przeszukania lub sprawdzenia statku powietrznego do jego odlotu.  

4.3.5 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e ustanowiono �rodki kontroli w zakresie 
ochrony w celu zapobiegania aktom bezprawnej ingerencji w stosunku do statków powietrznych, kiedy nie znajduj� si� one  
w strefach zastrze�onych. 

4.4 �rodki ochrony w odniesieniu do pasa
erów i ich baga
u kabinowego 

4.4.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi �rodki w celu zagwarantowania, �e pasa�erowie rozpoczynaj�cy lot  
w ramach operacji komercyjnego transportu lotniczego oraz ich baga� kabinowy zostali poddani kontroli bezpiecze	stwa 
przed wej�ciem na pok�ad statku powietrznego odlatuj�cego ze strefy zastrze�onej.  

4.4.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e pasa�erowie transferowi podró�uj�cy w  ramach komercyjnych operacji 
lotniczych oraz ich baga� kabinowy zostali poddali kontroli bezpiecze	stwa przed wej�ciem na pok�ad statku powietrznego, dopóki 
nie ustanowi ono procesu ratyfikacji i ci�g�ego wdra�ania procedur we wspó�pracy z innymi Pa	stwami Umawiaj�cymi si� tam, 
gdzie to zasadne, w celu zapewnienia, �e tacy pasa�erowie i ich baga� kabinowy zostali poddani odpowiedniej kontroli 
bezpiecze	stwa w miejscu wylotu, a nast�pnie byli chronieni przed bezprawn� ingerencj� od punktu kontroli w porcie lotniczym, z 
którego ma nast�pi
 wylot do momentu wylotu statku powietrznego w transferowym porcie lotniczym.  

Uwaga. – Rekomendacje dotycz�ce powy�szej kwestii znajduj� si� w Podr�czniku ochrony lotnictwa (Dokument 8973 – 
Zastrze�ony).

4.4.3 Ka�de Umawiaj�cych si� Pa	stwo zapewni, �e pasa�erowie i ich baga� kabinowy, którzy zostali poddani kontroli 
bezpiecze	stwa s� chronieni przed bezprawn� ingerencj� od przej�cia przez punkt kontroli bezpiecze	stwa do momentu wej�cia
na pok�ad statku powietrznego. Je�eli dosz�o do wymieszania baga�u lub jego naruszenia, pasa�erowie, których to dotyczy 
powinni zosta
 ponownie poddani kontroli bezpiecze	stwa wraz z baga�em przed wej�ciem na pok�ad statku powietrznego.  

4.4.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi w porcie lotniczym �rodki s�u��ce operacjom tranzytowym, w celu 
ochrony baga�u kabinowego pasa�erów tranzytowych przed bezprawn� ingerencj� i zachowania integralno�ci ochrony 
tranzytowego portu lotniczego. 

4.4.5 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e w portach lotniczych i na pok�adzie statku 
powietrznego ustanowiono metody post�powania b�d�ce wsparciem w rozpoznawaniu podejrzanych dzia�a	, które mog�
stwarza� zagro�enie dla lotnictwa cywilnego i w znajdywaniu odpowiednich rozwi�za	.

4.5 �rodki ochrony w odniesieniu do baga
u rejestrowanego 

4.5.1    Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi �rodki w celu zapewnienia, �e baga� rejestrowany w miejscu wylotu 
zosta� poddany kontroli bezpiecze	stwa przed za�adowaniem na statek powietrzny dzia�aj�cy w ramach operacji 
komercyjnego transportu lotniczego, odlatuj�cy ze strefy zastrze�onej.  
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4.5.2     Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e ca�y baga� rejestrowany przewo�ony na pok�adzie komercyjnego 
statku powietrznego jest chroniony przed bezprawn� ingerencj� od przej�cia przez punkt kontroli  bezpiecze	stwa lub od 
momentu przej�cia pod nadzór przewonika lotniczego, w zale�no�ci od tego, co mia�o miejsce najpierw, do czasu odlotu 
statku powietrznego, którym ma zosta
 przewieziony. Je�eli integralno�
 baga�u rejestrowanego jest zagro�ona, baga� ten 
powinien zosta
 ponownie poddany kontroli bezpiecze	stwa przed umieszczeniem na pok�adzie statku powietrznego.  

4.5.3    Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e operatorzy komercyjnego transportu lotniczego nie przewioz�
baga�u osób, które nie wesz�y na pok�ad statku powietrznego, je�eli baga� nie zosta� rozpoznany jako baga� bez w�a�ciciela  
i nie zosta� poddany odpowiedniej kontroli bezpiecze	stwa.  

4.5.4    Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e transferowy baga� rejestrowany zosta� poddany kontroli 
bezpiecze	stwa przed za�adowaniem na statek powietrzny dzia�aj�cy w ramach komercyjnych operacji lotniczych, chyba, �e
ustanowiono proces ratyfikacji i ci�g�ego wdra�ania procedur, we wspó�pracy z innym Pa	stwem Umawiaj�cym si�, tam 
gdzie to zasadne, w celu zapewnienia, �e taki baga� rejestrowany zosta� poddany kontroli bezpiecze	stwa w miejscu wylotu, 
a nast�pnie chroniony przed bezprawn� ingerencj� od portu wylotu do odlotu statku powietrznego w transferowym porcie 
lotniczym.  

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce powy�szej kwestii znajduj� si� w Podr�czniku ochrony lotnictwa (Dokument 8973 – 
Zastrze�ony).

4.5.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e przewonicy komercyjnego transportu lotniczego przewo�� tylko 
taki baga� rejestrowany, który zosta� indywidualnie rozpoznany jako towarzysz�cy lub nie, oraz poddany kontroli 
bezpiecze	stwa stosownie do odpowiednich standardów i dopuszczony do przewozu danym lotem przez przewonika. Ka�dy 
baga� tego rodzaju powinien zosta
 zarejestrowany jako spe�niaj�cy te kryteria i dopuszczony do przewozu danym lotem.  

4.5.6 Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno ustanowi� procedury s�u��ce zarz�dzaniu 
niezidentyfikowanym baga�em w zgodzie z ocen� ryzyka zagro�enia przeprowadzon� przez odpowiednie w�adze krajowe. 

4.6 �rodki ochrony w odniesieniu do �adunku, poczty i innych towarów  

4.6.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e zastosowano odpowiednie �rodki kontroli w zakresie ochrony, w 
tym kontrol� bezpiecze	stwa, o ile to mo�liwe do wykonania, w stosunku do �adunku i poczty przed za�adowaniem na statek 
powietrzny dzia�aj�cy w ramach operacji komercyjnego transportu lotniczego.  

4.6.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi �a	cuch dostaw w procesie ochrony, w którym zawiera si�
zatwierdzenie zarejestrowanych agentów i/lub znanych nadawców, je�eli takie podmioty s� zaanga�owane we wdra�anie
kontroli bezpiecze	stwa lub innych �rodków kontroli w zakresie ochrony �adunków i poczty.  

4.6.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e �adunki i poczta przewo�one pasa�erskim statkiem powietrznym  
w ramach komercyjnego transportu lotniczego, s� chronione przed bezprawn� ingerencj� od przej�cia przez punkt kontroli 
bezpiecze	stwa lub inne �rodki kontroli w zakresie ochrony a� do odlotu statku powietrznego.  

4.6.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e operatorzy nie zaakceptuj� przewozu �adunków lub poczty statkiem 
powietrznym dzia�aj�cym w ramach operacji komercyjnego transportu lotniczego, dopóki zastosowanie kontroli 
bezpiecze	stwa lub innych �rodków kontroli w zakresie ochrony nie zostanie potwierdzone lub uzasadnione przez 
zarejestrowanego agenta, lub dopóki te przesy�ki nie zostan� poddane kontroli bezpiecze	stwa. Przesy�ki, które nie mog�
zosta
 zatwierdzone lub uzasadnione przez zarejestrowanego agenta powinny zosta
 poddane kontroli bezpiecze	stwa.  

4.6.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e catering, zapasy i dostawy, które maj� by
 przewiezione 
komercyjnym lotem pasa�erskim przesz�y odpowiedni� kontrol� bezpiecze	stwa, a nast�pnie by�y chronione przed 
za�adowaniem na statek powietrzny.  

4.6.6 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e towary i dostawy wprowadzane na teren stref zastrze�onych zosta�y
poddane odpowiednim �rodkom kontroli w zakresie ochrony, w których mo�e zawiera
 si� kontrola bezpiecze	stwa.  

4.6.7   Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, ze �rodki kontroli bezpiecze	stwa w stosunku do �adunków i poczty 
przeznaczone do przewozu towarowym statkiem powietrznym s� okre�lone na podstawie oceny ryzyka zagro�enia
przeprowadzonej przez odpowiednie w�adze krajowe. 
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4.7 �rodki zwi�zane ze specjalnymi kategoriami pasa
erów

4.7.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo opracuje wymagania dla przewoników lotniczych dotycz�ce przewozu  
pasa�erów, potencjalnie uci��liwych, którzy maj� zosta
 przewiezieni jako osoby obj�te post�powaniami s�dowymi lub 
administracyjnymi.  

Uwaga. – Wskazówki dotycz�ce powy�szego zagadnienia znajduj� si� w Podr�czniku ochrony lotnictwa (Dokument 
8973 – Zastrze�ony).

4.7.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e operatorzy zapewniaj�cy us�ug� z tego Pa	stwa zawarli w swoich 
programach ochrony �rodki i procedury s�u��ce zapewnieniu bezpiecze	stwa na pok�adzie statku powietrznego, którym maj�
zosta
 przewiezieni pasa�erowie jako osoby obj�te post�powaniami s�dowymi lub administracyjnymi.    

4.7.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e operator statku powietrznego oraz jego dowódca s� poinformowani 
o pasa�erach przewo�onych jako osoby obj�te post�powaniami s�dowymi lub administracyjnymi, w celu zastosowania 
odpowiednich �rodków kontroli w zakresie ochrony.  

4.7.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e przewóz broni na pok�adzie statku powietrznego przez  
funkcjonariuszy organów �cigania lub inne upowa�nione osoby dzia�aj�ce w ramach wykonywania swoich obowi�zków, 
b�dzie wymaga� specjalnego zezwolenia w zgodzie z przepisami zaanga�owanych Pa	stw.  

4.7.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo uwzgl�dni wymagania ka�dego innego Pa	stwa dotycz�ce podró�owania 
uzbrojonego personelu, w tym funkcjonariuszy warty ochronnej, na pok�adzie statku powietrznego podlegaj�cego
przewonikowi wymagaj�cego Pa	stwa. Zezwolenie na tak� podró� mo�e zosta
 wydane dopiero po uzyskaniu zgody ze 
strony wszystkich zaanga�owanych Pa	stw.

4.7.6 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e przewóz broni w innych przypadkach jest dozwolony tylko, kiedy 
upowa�niona i wykwalifikowana osoba okre�li�a, �e bro	 jest roz�adowana, je�eli si� stosuje, i tylko je�eli zosta�a
umieszczona w miejscu niedost�pnym dla nikogo w trakcie lotu.  

4.7.7 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo, które decyduje si� na zatrudnienie funkcjonariuszy  warty ochronnej zapewni, 
�e nale�� oni do personelu rz�dowego specjalnie wybranego i przeszkolonego w dziedzinie ochrony  i bezpiecze	stwa na 
pok�adzie statku powietrznego i zostali rozmieszczeni zgodnie z ocen� zagro�enia przeprowadzon� przez kompetentne 
w�adze. Rozmieszczenie tych funkcjonariuszy b�dzie skoordynowane z zainteresowanymi Pa	stwami i niejawne.  

4.7.8 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e dowódca statku powietrznego zosta� poinformowany o liczbie 
uzbrojonych osób i zajmowanych przez nich miejscach do siedzenia.   

4.8  �rodki ochrony w odniesieniu do terenu u
ytkowego lotniska

Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zapewni�, �e �rodki ochrony w strefie operacyjnej na terenach 
u�ytkowych portów lotniczych zosta�y ustanowione w celu zminimalizowania mo�liwych zagro�e	 wyst�pienia aktów 
bezprawnej ingerencji w zgodzie z ocen� ryzyka przeprowadzon� przez odpowiednie w�adze.

4.9  �rodki ochrony zwi�zane z cyberzagro
eniami

Zalecenie. – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno ustanowi� �rodki s�u��ce ochronie systemów informacji i technologii 
komunikacyjnych, u�ywanych do celów lotnictwa cywilnego przed ingerencj�, która mo�e zagra�a� bezpiecze	stwu lotnictwa 
cywilnego.

____________________ 
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ROZDZIA� 5.    ZARZ�DZANIE REAGOWANIEM NA AKTY BEZPRAWNEJ INGERENCJI

5.1 Zapobieganie  

5.1.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo ustanowi, kiedy pojawi� si� wiarygodne informacje, �e statek powietrzny 
móg�by sta
 si� przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji, �rodki w celu ochrony statku powietrznego, o ile znajduje si� on 
nadal na ziemi, oraz, gdy statek powietrzny znajduje si� ju� w powietrzu, w celu mo�liwie najwcze�niejszego powiadomienia 
o przylocie takiego statku powietrznego w�adz odpowiedniego portu lotniczego i s�u�b ruchu lotniczego tych Pa	stw.

5.1.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, kiedy pojawi� si� wiarygodne informacje, �e statek powietrzny móg�by 
sta
 si� przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji oraz,  �e ten statek powietrzny zostanie przeszukany w celu wykrycia 
ukrytej broni, materia�ów wybuchowych lub innych niebezpiecznych urz�dze	, przedmiotów lub substancji. Przed 
przeszukaniem nale�y poinformowa
 operatora, którego dotyczy przeszukanie.  

5.1.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e podj�to dzia�ania w celu zbadania, zneutralizowania i/lub 
zlikwidowania, je�eli to konieczne, podejrzanych niebezpiecznych urz�dze	 lub innych potencjalnych zagro�e	 w portach 
lotniczych.  

5.1.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e przygotowano plany awaryjne i udost�pniono ród�a w celu ochrony 
lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. Plany awaryjne powinny by
 regularnie testowane.  

5.1.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni, �e w  portach lotniczych tych Pa	stw b�dzie mo�na rozmie�ci

upowa�niony i odpowiednio przeszkolony personel, który b�dzie s�u�y� lotnictwu cywilnemu i pomaga� w razie 
przypuszczalnych lub faktycznych przypadków bezprawnej ingerencji dokonanej na lotnictwie cywilnym.  

5.2 Reagowanie  

5.2.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo podejmie odpowiednie �rodki w celu zapewnienia bezpiecze	stwa pasa�erów
i za�ogi statku powietrznego, który sta� si� przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji b�d�c na ziemi na terytorium Pa	stwa
Umawiaj�cego si�, dopóki ich podró� mo�e by
 kontynuowana.  

5.2.2 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo odpowiadaj�ce za zapewnienie us�ug s�u�b ruchu lotniczego statkowi 
powietrznemu, który jest przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji powinno zebra
 wszystkie istotne informacje dotycz�ce
lotu tego statku powietrznego i przekaza
 je wszystkim Pa	stwom odpowiedzialnym za dane jednostki pe�ni�ce s�u�b� ruchu 
lotniczego, w tym jednostki w porcie lotniczym znanego lub przewidywanego miejsca przeznaczenia, w celu umo�liwienia 
podj�cia odpowiednich dzia�a	 ochrony na czas, w drodze do znanego, przypuszczalnego lub mo�liwego miejsca 
przeznaczenia.  

5.2.3 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo zapewni pomoc statkowi powietrznemu b�d�cemu przedmiotem aktu bezprawnej 
ingerencji, w tym pomoce nawigacyjne, s�u�by ruchu lotniczego i zezwolenie na l�dowanie, je�eli by�oby to konieczne  
z powodu zaistnia�ych okoliczno�ci.

5.2.4 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo podejmie �rodki, je�eli b�dzie to wykonalne, w celu zapewnienia, �e statek 
powietrzny b�d�cy przedmiotem aktu bezprawnego przej�cia, który wyl�dowa� na jego terytorium zostanie zatrzymany na 
ziemi pod warunkiem, �e nie b�dzie konieczny jego odlot spowodowany nadrz�dnym obowi�zkiem ochrony ludzkiego �ycia. 
Jednak�e, �rodki takie powinny uwzgl�dnia
 wag� zagro�enia zwi�zanego z dalszym lotem. Pa	stwa powinny tak�e
rozpozna
 wag� konsultacji, tam gdzie s� one mo�liwe do przeprowadzenia, pomi�dzy Pa	stwem, na terytorium którego 
wyl�dowa� statek powietrzny, a Pa	stwem Operatora statku powietrznego oraz powiadomienia Pa	stw o przewidywanym lub 
okre�lonym miejscu przeznaczenia i o tym, gdzie wyl�dowa� statek powietrzny.   

ZAŁĄCZNIK 17
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5.2.5 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo, na terenie którego wyl�dowa� statek powietrzny, który sta� si� przedmiotem aktu 
bezprawnej ingerencji, poinformuje za pomoc� mo�liwie najszybszych kana�ów Pa	stwo Rejestracji tego statku 
powietrznego oraz Pa	stwo Operatora o l�dowaniu oraz przeka�e za pomoc� mo�liwie najszybszych kana�ów wszystkie inne 
odpowiednie informacje: 

a) dwóm wymienionym powy�ej Pa	stwom;   

b) ka�demu z Pa	stw, którego obywatele zgin�li lub ponie�li obra�enia;  

c) ka�demu z Pa	stw, którego obywatele zostali zatrzymani jako zak�adnicy;  

d) ka�demu z Pa	stw, którego obywatele znajduj� si� na pok�adzie statku powietrznego;  

e) Organizacji Mi�dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego  

5.2.6 Zalecenie. – Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� powinno zapewni�, �e informacje otrzymane w wyniku dzia�a	
podj�tych zgodnie z punktem 5.2.2 zosta�y mo�liwie najszybciej przekazane w zakresie lokalnym odpowiednim jednostkom 
s�u�b ruchu lotniczego, administracji odpowiedniego portu lotniczego, operatorowi oraz innym zainteresowanym. 

5.2.7 Zalecenie. – Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� powinno wspó�pracowa� z innymi Pa	stwami w celu 
zapewnienia wspólnych dzia�a	 b�d�cych reakcj� na akty bezprawnej ingerencji. Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si�,
podejmuj�c �rodki na swoim terytorium w celu uwolnienia pasa�erów i cz�onków za�ogi statku powietrznego, który uleg�
aktowi bezprawnej ingerencji, powinno u�y�, je�eli to konieczne, do�wiadczenia i potencja�u Pa	stwa Operatora, Pa	stwa 
produkcji oraz Pa	stwa rejestracji tego statku powietrznego. 

5.3 Wymiana informacji i raportowanie  

5.3.1 Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si�, którego dotyczy akt bezprawnej ingerencji dostarczy do ICAO wszystkie 
stosowne informacje zwi�zane z aspektami ochrony w razie aktu bezprawnej ingerencji mo�liwie najszybciej po st�umieniu 
tego aktu.  

5.3.2 Zalecenie. – Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� powinno wymienia� informacje z innymi Pa	stwami
Umawiaj�cymi si�, je�eli uznano to za odpowiednie w zarz�dzaniu reagowaniem na akt bezprawnej ingerencji, w tym samym 
czasie dostarczaj�c informacje do ICAO. 

_____________________ 
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DODATEK DO ZA��CZNIKA 17

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 2 - PRZEPISY RUCHU LOTNICZEGO

ROZDZIA� 3.    ZASADY OGÓLNE

. . . . . . 

3.7 Bezprawna ingerencja  

3.7.1 Statek powietrzny, który jest przedmiotem bezprawnej ingerencji, stara si� zawiadomi
 w�a�ciwy organ ATS o 
tym fakcie, o istotnych okoliczno�ciach z tym zwi�zanych i o wszystkich odchyleniach od bie��cego planu lotu, 
spowodowanych tymi okoliczno�ciami, celem umo�liwienia organowi ATS udzielenia pierwsze	stwa dzia�a	 w stosunku do 
tego statku powietrznego i zminimalizowania konfliktu z innymi statkami powietrznymi.  

Uwaga 1. – Odpowiedzialno�� organów ATS w sytuacjach bezprawnej ingerencji uj�ta jest w Za��czniku 11 ICAO.

Uwaga 2. – Materia� przewodni dotycz�cy bezprawnej ingerencji i sytuacji, w której za�oga statku powietrznego nie mo�e
zawiadomi� organu ATS o tym fakcie, zawarty jest w Za��czniku B do niniejszego Za��cznika.

Uwaga 3. – Post�powanie, jakie podejmuj� za�ogi statków powietrznych wyposa�onych w SSR, ADS-B i ADS-C, gdy s�
poddane bezprawnej ingerencji, zawarte jest w Za��czniku 11 ICAO, PANS-ATM (Doc 4444) i PANS-OPS (Doc 8168).

Uwaga 4. – Post�powanie, jakie podejmuj� za�ogi statków powietrznych wyposa�onych w CPDLC, gdy s� poddane 
bezprawnej ingerencji, zawarte jest w Za��czniku 11 ICAO i PANS-ATM (Doc 4444), a materia� przewodni dotycz�cy tego 
zagadnienia ujmuje Podr�cznik s�u�b ruchu lotniczego dotycz�cy zastosowania ��cza transmisji danych (Doc 9694).

…….

DODATEK B.  BEZPRAWNA INGERENCJA

1. Informacje ogólne 

Przedstawione poni�ej zasady stanowi� materia� przewodni dla statków powietrznych w przypadku, gdy ma miejsce 
bezprawna ingerencja, a statek powietrzny nie mo�e zawiadomi
 o tym fakcie organu ATS. 

2. Procedury

2.1 Je�eli dowódca statku powietrznego nie mo�e dolecie
 do lotniska zgodnie z zasadami okre�lonymi w Rozdziale 3 
pkt. 3.7.2powinien stara
 si� kontynuowa
 lot po nakazanej linii drogi i na przydzielonym poziomie przelotu, co najmniej do 
czasu, a� zaistnieje mo�liwo�
 zawiadomienia organu ATS lub dopóki statek powietrzny nie znajdzie si� w zasi�gu radaru 
lub ADS-B.  

2.2 Je�li statek powietrzny jest przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji i musi odchyli
 si� od nakazanej linii drogi 
lub wyznaczonego poziomu przelotu, nie posiadaj�c mo�liwo�ci nawi�zania ��czno�ci radiotelefonicznej z ATS, dowódca 
statku powietrznego powinien, gdy jest to mo�liwe:

1/7/11ZAŁĄCZNIK 17
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a) stara
 si� przekaza
 ostrze�enia na wykorzystywanym kanale VHF lub na cz�stotliwo�ci w niebezpiecze	stwie VHF 
i na innych odpowiednich kana�ach, z wyj�tkiem przypadków, gdy nie jest to mo�liwe z powodu wyst�puj�cej na 
pok�adzie statku powietrznego sytuacji. Nale�y tak�e wykorzysta
 inne wyposa�enie, takie jak pok�adowe 
transpondery, ��cza transmisji danych itp., kiedy jest to korzystne i okoliczno�ci na to pozwalaj�, i

b) kontynuowa
 lot zachowuj�c szczególne procedury podczas lotu w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy takie procedury 
s� ustalone i opublikowane w Regionalnych procedurach uzupe�niaj�cych (Doc 7030), lub  

c) je�eli odpowiednich procedur regionalnych nie ustalono, kontynuowa
 lot na poziomie, który ró�ni si� od 
poziomów przelotu zwykle wykorzystywanych podczas lotów IFR o:  

1) 150 m (500 ft) w obszarze, gdzie stosowana jest minimalna separacja pionowa 300 m (1000 ft), lub  

2) 300 m (1000 ft) w obszarze, gdzie stosowana jest minimalna separacja pionowa 600 m (2000 ft).  

Uwaga. – Dzia�ania statku powietrznego, który jest przechwytywany, b�d�c przedmiotem bezprawnej ingerencji, 
przedstawione zosta�y w punkcie 3.8 niniejszego Za��cznika. 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 6 – EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH
CZ��� I – MI�DZYNARODOWY ZAROBKOWY TRANSPORT LOTNICZY – SAMOLOTY

ROZDZIA� 13.    OCHRONA*

13.1   Krajowe operacje zarobkowe

Zalecenie. – Mi�dzynarodowe Normy i Zalecane Metody Post�powania zestawione dalej w niniejszym rozdziale, 
powinny by� stosowane przez wszystkie Pa	stwa Umawiaj�ce si�, równie� w odniesieniu do zarobkowych operacji krajowych 
(us�ug lotniczych).

13.2  Ochrona pomieszcze� za�ogi lotniczej  

13.2.1 We wszystkich samolotach, które s� wyposa�one w drzwi do kabiny za�ogi lotniczej, drzwi te musz� by

przystosowane do zamykania oraz musz� zosta
 zapewnione �rodki, przy u�yciu których personel pok�adowy mo�e
dyskretnie w razie potrzeby powiadomi
 za�og� o podejrzanych dzia�aniach albo naruszeniach bezpiecze	stwa w kabinie.  

13.2.2 Od 1 listopada 2003 r. wszystkie samoloty pasa�erskie, posiadaj�ce najwi�ksz� certyfikowan� mas� startow�
powy�ej 45 500 kg albo z konfiguracj� miejsc pasa�erskich wi�ksz� ni� 60, musz� by
 wyposa�one w drzwi, o zatwierdzonej 
konstrukcji, do kabiny za�ogi lotniczej, które s� tak zaprojektowane, by by�y odporne na przebicie nabojem z broni krótkiej  
i od�amkiem granatu oraz na próby si�owego wtargni�cia przez osoby nieupowa�nione. Zamkni�cie lub otwarcie tych drzwi 
musi by
 mo�liwe ze stanowiska ka�dego z pilotów.  

13.2.3 We wszystkich samolotach, które s� wyposa�one w drzwi do przedzia�u za�ogi lotniczej, zgodnie z pkt 13.2.2:  

a) drzwi te musz� by
 zamkni�te i zablokowane od czasu, gdy wszystkie zewn�trzne drzwi wej�ciowe zostan�
zamkni�te po wej�ciu pasa�erów na pok�ad, do czasu, gdy dowolne takie drzwi zostan� otwarte w celu zej�cia
pasa�erów z pok�adu, z wyj�tkiem, gdy jest konieczne umo�liwienie wej�cia i wyj�cia osobom upowa�nionym; oraz  

____________________ 
* W kontek�cie tego Rozdzia�u s�owo „ochrona” jest stosowane w rozumieniu ochrony przed niedozwolonymi aktami przeciwko lotnictwu 
cywilnemu.



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 — 1867 — Poz. 109

DOD-3

b) musz� by
 zapewnione �rodki do obserwacji ze stanowiska ka�dego z pilotów strony zewn�trznej drzwi 
wej�ciowych do pomieszcze	 za�ogi samolotu w celu zidentyfikowania osób ��daj�cych wej�cia oraz wykrycia 
podejrzanego zachowania i potencjalnego zagro�enia.  

13.2.4 Zalecenie. – Wszystkie samoloty pasa�erskie powinny by� wyposa�one, gdy jest to mo�liwe do stosowania,  
w drzwi do przedzia�u kabiny za�ogi lotniczej o konstrukcji zatwierdzonej, opracowane tak, by by�y odporne na przebicie 
nabojem z broni krótkiej i od�amkiem granatu oraz na próby si�owe wtargni�cia przez osoby nieupowa�nione. Zamkni�cie
lub otwarcie tych drzwi musi by� mo�liwe ze stanowiska ka�dego z pilotów. 

13.2.5 Zalecenie. – We wszystkich samolotach, które s� wyposa�one w drzwi do pomieszcze	 za�ogi, zgodnie z pkt 
13.2.4:

a) drzwi te musz� by� zamkni�te i zablokowane od czasu, gdy wszystkie zewn�trzne drzwi wej�ciowe zostan� zamkni�te
po wej�ciu pasa�erów na pok�ad, do czasu, gdy dowolne takie drzwi zostan� otwarte w celu zej�cia pasa�erów 
z pok�adu, z wyj�tkiem, gdy jest konieczne umo�liwienie wej�cia i wyj�cia osobom upowa�nionym; oraz  

b) powinny by� zapewnione �rodki do obserwacji ze stanowiska ka�dego z pilotów strony zewn�trznej drzwi 
wej�ciowych do pomieszczenia za�ogi samolotu w celu zidentyfikowania osób ��daj�cych wej�cia oraz wykrycia 
podejrzanego zachowania i potencjalnego zagro�enia.  

13.3   Lista kontrolna w procedurze przeszukania samolotu

Operator zapewni, aby na pok�adzie znajdowa�a si� lista kontrolna procedur post�powania, które musz� by
 przestrzegane 
przy poszukiwaniu bomby, w przypadku podejrzenia o sabota� oraz do skontrolowania samolotu pod k�tem ukrytej broni, 
materia�ów wybuchowych lub innych niebezpiecznych urz�dze	, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, �e samolot mo�e sta

si� obiektem aktu bezprawnej ingerencji. Lista kontrolna musi by
 uzupe�niona wskazówkami dotycz�cymi odpowiedniego 
dzia�ania, jakie trzeba podj�
, je�li zostanie znaleziona bomba lub podejrzany przedmiot oraz informacj� o szczególnym 
miejscu dla z�o�enia bomby w samolocie, w którym skutki wybuchu b�d� najmniejsze. 

13.4 Programy szkolenia  

13.4.1 Operator musi ustanowi
 i realizowa
 zatwierdzony program szkole	 w zakresie ochrony, który zapewni, �e
cz�onkowie z�ogi b�d� dzia�a
 w sposób najbardziej odpowiedni, by zminimalizowa
 skutki aktów bezprawnej ingerencji.  
Jako minimum, program ten powinien uwzgl�dni
 nast�puj�ce elementy:  

a) okre�lenie powagi ka�dego zdarzenia;  

b) porozumiewanie si� i wspó�praca za�ogi;  

c) w�a�ciwe dzia�ania w obronie w�asnej;  

d) u�ycie nie zabijaj�cych urz�dze	 obronnych, nale��cych do cz�onków za�ogi, którymi pos�ugiwanie si� zosta�o
uznane przez Pa	stwo Operatora;   

e) rozumienie zachowania terrorystów na tyle, by u�atwi
 cz�onkom za�ogi radzenie sobie z zachowaniem porywacza i 
reakcj� pasa�erów;  

f) szkolenie na �ywo w dzia�aniu w ró�nych sytuacjach zagro�enia;  

g) procedury w kabinie za�ogi w celu ochrony samolotu; oraz  

h) procedury przeszukania samolotu i wskazanie miejsc w samolocie na umieszczenie bomby, je�li to wykonalne,  
w których skutki wybuchu b�d� najmniej grone

Dodatek                                                                                                                                                                             Załącznik 17 — Ochrona
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13.4.2 Operator musi równie� ustali
 i realizowa
 program szkolenia w celu zapoznania w�a�ciwych pracowników ze 
�rodkami zapobiegawczymi i technikami stosowanymi w odniesieniu do pasa�erów, baga�u, �adunku, poczty, wyposa�enia, 
dostaw i zaopatrzenia, których przewóz jest zamierzony w samolocie tak, by uczestniczyli oni w zapobieganiu aktom 
sabota�u lub innym formom bezprawnej  ingerencji. 

13.5  Informowanie o aktach bezprawnej ingerencji

Po zaistnieniu aktu bezprawnej ingerencji, pilot-dowódca musi przekaza
 bez opónie	, meldunek o takim akcie 
wyznaczonej miejscowej w�adzy.

13.6  Ró
ne

13.6.1 Zalecenie. – Szczególne �rodki �agodz�ce i kierunkuj�ce wybuch, powinny by� dost�pne do u�ycia w miejscu 
najmniejszego ryzyka umieszczenia bomby.  

13.6.2 Zalecenie. – W przypadku, gdy operator zezwala na przewo�enie broni zabranej pasa�erowi, w samolocie 
powinna istnie� mo�liwo�� przechowywania takiej broni, w miejscu, w którym nie b�dzie mo�liwe dla �adnej osoby dostanie 
si� do niej w czasie lotu.  

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 8 – ZDATNO	
 DO LOTU STATKÓW POWIETRZNYCH

CZ��� III.    SAMOLOTY DUE

CZ��� IIIA. SAMOLOTY O CI�ARZE PONAD 5700 KG, DLA KTÓRYCH WNIOSEK O 
CERYFIKACJ� ZOSTA� ZG�OSZONY W DNIU 13 CZERWCA 1960 LUB PO TYM 

DNIU, ALE PRZED 2 MARCA 2004

ROZDZIA� 11.    OCHRONA

11.1  Samoloty u
ytkowane w wewn�trznych operacjach zarobkowych

Zalecenie. – Mi�dzynarodowe normy i zalecane metody post�powania zestawione dalej w niniejszym rozdziale, powinny by�
stosowane przez wszystkie Umawiaj�ce si� Pa	stwa, równie �w odniesieniu do zarobkowych operacji krajowych (us�ug 
lotniczych).

11.2  Miejsca na samolocie o najmniejszym ryzyku w przypadku bomby

W odniesieniu do samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej przekraczaj�cej 45 500 kg albo o liczbie miejsc 
pasa�erskich wi�kszej od 60 i dla których wniosek o certyfikacj� zosta� z�o�ony w dniu 12 marca 2000 albo po tym dniu, 
musz� by
 przyj�te w czasie projektowania �rodki dla okre�lenia miejsca dla umieszczenia bomby, zapewniaj�cego
najmniejsze zagro�enie wybuchem dla samolotu i osób na jego pok�adzie.
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11.3  Zabezpieczenie pomieszczenia za�ogi lotniczej

Zalecenie. – We wszystkich samolotach, co do których w Za��czniku 6, Cz��� I, Rozdzia� 13 wymaga si�, aby mia�y
zatwierdzone drzwi do pomieszczenia za�ogi lotniczej i dla których wniosek o uzupe�nienie Certyfikatu Typu przez w��czenie 
wersji pochodnej typu zosta� z�o�ony do w�adzy krajowej, musi by� uwzgl�dnione wzmocnienie wr�gi, pod�ogi i sufitu, 
oddzielaj�cych pomieszczenie za�ogi lotniczej w taki sposób, aby by�y odporne na przebicie pociskiem z broni r�cznej (small 
arm) oraz od�amkiem granatu oraz aby wytrzyma�y prób� w�amania, je�eli te strefy s� w czasie lotu dost�pne dla pasa�erów  
i za�ogi kabinowej.

Uwaga. - Normy i zalecane praktyki na temat wymaga	 co do drzwi kabiny za�ogi lotniczej we wszystkich samolotach 
pasa�erskich wykonuj�cych przewozy zarobkowe s� podane w Za��czniku 6, Cz��� I, Rozdzia� 13.

11.4  Projekt wn�trza samolotu

W odniesieniu do samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej przekraczaj�cej 45 500 kg albo o liczbie miejsc 
pasa�erskich wi�kszej od 60 i dla których wniosek o certyfikacj� zosta� z�o�ony w dniu 12 marca 2000 albo po tym dniu, musz�
by
 w czasie projektowania samolotu przyj�te rozwi�zania, uniemo�liwiaj�ce �atwe ukrywanie na pok�adzie samolotu broni, 
�adunków wybuchowych oraz innych niebezpiecznych obiektów oraz takie, które u�atwi� procedury poszukiwania tych 
obiektów. 

CZ��� IIIB.    SAMOLOTY O CI�ARZE PONAD 5700 KG, DLA KTÓRYCH WNIOSEK  
O CERTYFIKACJ� ZOSTA� ZG�OSZONY W DNIU 2 MARCA 2004 LUB PO TYM DNIU

ROZDZIA� 10.    OCHRONA

…….

10.2  Miejsca w samolocie o najmniejszym ryzyku w przypadku bomby

W odniesieniu do samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej przekraczaj�cej 45 500 kg, albo o liczbie miejsc 
pasa�erskich wi�kszej od 60, musz� by
 przyj�te w czasie projektowania �rodki dla okre�lenia miejsca dla umieszczenia 
bomby, zapewniaj�cego najmniejsze zagro�enie wybuchem dla samolotu i osób na jego pok�adzie. 

10.3 Zabezpieczenie pomieszczenia za�ogi lotniczej  

10.3.1 We wszystkich samolotach, co do których w Za��czniku 6, Cz��
 I, Rozdzia� 13 wymaga si�, aby mia�y
zatwierdzone drzwi do pomieszczenia za�ogi lotniczej i dla których wniosek o wydanie Certyfikatu Typu zosta� z�o�ony do 
odpowiedniego nadzoru krajowego w dniu 20 maja 2006 lub po tym dniu, wr�gi, pod�ogi i sufity, oddzielaj�ce 
pomieszczenie za�ogi lotniczej musz� by
 zaprojektowane w taki sposób, aby by�y odporne na przebicie pociskiem z broni 
r�cznej (small arm) oraz od�amkami granatu, oraz aby wytrzyma�y prób� w�amania, je�eli te strefy s� w czasie lotu dost�pne 
dla pasa�erów i za�ogi kabinowej.  

10.3.2 Zalecenie. – We wszystkich samolotach, od których Za��cznik 6, Cz��� I, Rozdzia� 13 wymaga, aby mia�y
zatwierdzone drzwi do pomieszczenia za�ogi i dla których wniosek o uzupe�nienie Certyfikatu Typu przez w��czenie wersji 
pochodnej typu zosta� z�o�ony do odpowiedniego nadzoru krajowego w dniu 20 maja 2006 lub po tym dniu, musi by�
uwzgl�dnione wzmocnienie wr�gi, pod�ogi i sufitu, oddzielaj�cych pomieszczenie za�ogi lotniczej w taki sposób, aby by�y
odporne na przebicie pociskiem z broni r�cznej (small arm) oraz od�amkiem granatu oraz aby wytrzyma�y prób� w�amania, 
je�eli te strefy s� w czasie lotu dost�pne dla pasa�erów i za�ogi kabinowej. 

1/7/11
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Uwaga. – Normy i zalecane metody post�powania na temat wymaga	 co do drzwi kabiny za�ogi lotniczej we wszystkich 
samolotach pasa�erskich wykonuj�cych przewozy zarobkowe s� podane w Za��czniku 6, Cz��� I, Rozdzia� 13.

10.4  Projekt wn�trza samolotu

W odniesieniu do samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie startowej przekraczaj�cej 45 500 kg, albo o liczbie miejsc 
pasa�erskich wi�kszej od 60, musz� by
 w czasie projektowania samolotu przyj�te rozwi�zania, uniemo�liwiaj�ce �atwe
ukrywanie na pok�adzie samolotu broni, �adunków wybuchowych oraz innych niebezpiecznych obiektów oraz takie, które 
u�atwi� procedury poszukiwania tych obiektów. 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 9 – U�ATWIENIA

ROZDZIA� 2.  PRZYLOT I ODLOT STATKU  
POWIETRZNEGO

A.   Postanowienia ogólne

. . . . . 

2.2 Przy opracowywaniu procedur sprawnej odprawy przylatuj�cego lub odlatuj�cego statku powietrznego Umawiaj�ce
si� Pa	stwa uwzgl�dni� u�ycie, w stosownych przypadkach, �rodków ochrony lotnictwa i kontroli antynarkotykowej. 

ROZDZIA� 3.    PRZYLOT I ODLOT OSÓB ORAZ ICH BAGAU

A. Postanowienia ogólne
……

3.2 Podczas opracowywania procedur dotycz�cych przeprowadzania kontroli granicznej pasa�erów i za�ogi, 
Umawiaj�ce si� Pa	stwa uwzgl�dni�, tam gdzie to w�a�ciwe, zastosowanie �rodków ochrony lotnictwa, integralno�ci granic, 
kontroli antynarkotykowej oraz �rodków kontroli imigracyjnej. 

…..

3.4 Umawiaj�ce si� Pa	stwa nie b�d� przed�u�a
 okresu wa�no�ci wydawanych przez nie dokumentów podró�y,
odczytywalnych komputerowo. 

Uwaga 1. – Specyfikacje dotycz�ce dokumentów odczytywalnych komputerowo (Dokument nr 9303, Seria) nie zezwalaj�
na zmian� daty wa�no�ci i innych danych w obszarze odczytywalnym komputerowo.
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Uwaga 2. – Pa	stwa, których prawodawstwo zezwala obecnie na przed�u�enie okresu wa�no�ci dokumentów, powinny 
rozpocz�� dzia�ania zmierzaj�ce do zmiany stosownych zapisów prawnych w rozs�dnym  czasie.

. . . . . 

C. Ochrona dokumentów podró
y

3.7 Umawiaj�ce si� Pa	stwa b�d� regularnie unowocze�nia
 zabezpieczenia stosowane w nowych wersjach 
wydawanych przez nie dokumentów podró�y celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym u�yciem i u�atwienia wykrycia 
przypadków ich bezprawnej zmiany, sfa�szowania lub wydania.  

3.8 Umawiaj�ce si� Pa	stwa ustanowi� kontrol� nad produkcj� i wydawaniem dokumentów podró�y w celu ochrony 
przed kradzie�� materia�ów i niew�a�ciwym u�ytkiem nowo wydanych dokumentów podró�y.

3.9 Zalecana Metoda Post�powania. – Umawiaj�ce si� Pa	stwa powinny stosowa� dane biometryczne w wydawanych 
przez nie paszportach, wizach i innych oficjalnych dokumentach podró�y, u�ywaj�c jednej lub wi�cej dodatkowych 
technologii, s�u��cych do zapisywania danych, celem uzupe�nienia strefy odczytywalnej komputerowo, jak to zosta�o
okre�lone w Dokumencie nr 9303, zatytu�owanym Dokumenty Podró�y Odczytywalne Komputerowo. Wymagane dane, które 
powinny znajdowa� si� na zintegrowanym chipie, s� takie same jak te, które zosta�y wydrukowane na stronie z danymi 
posiadacza, tzn. dane znajduj�ce si� w strefie odczytywalnej komputerowo plus cyfrowy obraz twarzy. Obraz(y) odcisku(ów) 
palca(ów) i/lub t�czówki s� dodatkowymi danymi biometrycznymi, które mog� by� u�ywane w paszportach przez 
Umawiaj�ce si� Pa	stwa, chc�ce uzupe�ni� obraz twarzy innymi danymi biometrycznymi. Umawiaj�ce si� Pa	stwa, 
stosuj�ce dane biometryczne w wydawanych przez nie paszportach odczytywalnych komputerowo, b�d� je zapisywa� na 
bezstykowym zintegrowanym chipie, zgodnie ze standardem ISO/IEC 14443, i stosowa� oprogramowanie zgodne z Logiczn�
Struktur� Danych okre�lon� przez ICAO. 

D.   Dokumenty podró
y

3.10  Umawiaj�ce si� Pa	stwa rozpoczn� wydawanie paszportów odczytywalnych komputerowo, zgodnie ze 
specyfikacj� zawart� w Cz��ci 1 Dokumentu 9303, nie póniej ni� 1 kwietnia 2010 r.  

Uwaga. – Powy�szy standard nie ma na celu wykluczenia, w nag�ych przypadkach, mo�liwo�ci wydawania paszportów, 
które nie s� odczytywalne komputerowo lub tymczasowych dokumentów podró�y o ograniczonym okresie wa�no�ci.

3.10.1  Umawiaj�ce si� Pa	stwa zapewni�, �e data wa�no�ci paszportów nieodczytywalnych komputerowo, wydanych 
po 24 listopada 2005 r., up�ynie przed 24 listopada 2015 r. 

. . . . . 

I.  Kontrola dokumentów podró
y

3.31 Umawiaj�ce si� Pa	stwa b�d� wspomaga
 przewoników lotniczych w ocenie dokumentów podró�y
przedstawianych przez pasa�erów celem wykrycia oszustwa i nadu�ycia.

. . . . . 

3.33  Przewonicy lotniczy podejm� konieczne �rodki ostro�no�ci w punkcie za�adunkowym, dla zapewnienia, �e
pasa�erowie znajduj� si� w posiadaniu dokumentów wymaganych przez dane Pa	stwo tranzytowe lub przeznaczenia, na 
potrzeby kontroli okre�lonej w niniejszym rozdziale. 

. . . . .
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K. Procedury i odpowiedzialno	ci zwi�zane z przylotem
. . . . . 

3.46 W�adze publiczne ka�dego Umawiaj�cego si� Pa	stwa b�d� konfiskowa
 nielegalne, sfa�szowane lub podrobione 
dokumenty podró�y. W�adze publiczne b�d� równie� konfiskowa
 dokumenty podró�y od osoby podszywaj�cej si� pod 
prawnego w�a�ciciela danego dokumentu podró�y. Dokumenty te b�d� natychmiast wycofane z obiegu i zwrócone 
odpowiednim w�adzom Pa	stwa, wymienionego jako ich wydawca lub do jego przedstawicielstwa dyplomatycznego.  

3.47 Zalecana Metoda Post�powania. – Zaleca si�, aby w stosownych sytuacjach Umawiaj�ce si� Pa	stwa 
wprowadzi�y, w celu przy�pieszenia odprawy, system zaawansowanej informacji o pasa�erach, obejmuj�cy przechwytywanie 
pewnych informacji paszportowych i wizowych przed odlotem, przesy�anie ich drog� elektroniczn� w�adzom publicznym oraz 
analizowanie tych informacji, dla potrzeb zarz�dzania ryzykiem, przed przylotem. Dla zminimalizowania czasu obs�ugi 
odpraw paszportowych, zaleca si� stosowanie urz�dze	 odczytuj�cych dokumenty w celu przechwytywania informacji, 
znajduj�cych si� w dokumentach podró�nych odczytywalnych komputerowo. 

. . . . . 

N.  Identyfikacja i prawo wjazdu za�ogi 
oraz innego personelu przewo�nika lotniczego

. . . . . 

3.70   CMC b�d� wydawane jedynie po dokonaniu sprawdzenia przesz�o�ci przez odpowiedni organ w�adzy publicznej 
lub w jego imieniu. Dodatkowo, zostan� wdro�one odpowiednie kontrole podczas procesu wydawania CMC, takie jak 
stwierdzenie statusu zatrudnienia wnioskodawcy ubiegaj�cego si� o dany dokument przed jego wydaniem, kontrola 
przechowywania pustych blankietów oraz wymóg odpowiedzialno�ci dla personelu zajmuj�cego si� wydawaniem 
dokumentów. 

. . . . . 

ROZDZIA� 4.   ODLOT I PRZYLOT �ADUNKU ORAZ INNYCH ARTYKU�ÓW

A.  Postanowienia ogólne

. . . . . 

4.6   W stopniu, w jakim jest to mo�liwe, stosowane b�d� nowoczesne techniki kontroli bezpiecze	stwa celem 
zwi�kszenia sprawno�ci oraz u�atwienia fizycznej kontroli towarów importowanych lub eksportowanych. 

. . . . . 

ROZDZIA� 5.    OSOBY OBJ�TE ZAKAZEM WJAZDU ORAZ DEPORTOWANI

. . . . . 

B.  Osoby obj�te zakazem wjazdu
. . . . . 

5.8   Umawiaj�ce si� Pa	stwa maj�ce podstaw� przypuszcza
, �e osoba obj�ta zakazem wjazdu mo�e stwarza
 opór przy 
jej wydaleniu, powinny poinformowa
 o tym fakcie przewonika lotniczego z mo�liwie du�ym wyprzedzeniem w stosunku 
do przewidzianego odlotu, tak aby przewonik móg� powzi�
 odpowiednie dzia�ania zapobiegawcze, celem zapewnienia 
odpowiedniej ochrony lotu. 

. . . . . 
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C.  Osoby deportowane

. . . . . . 

5.18   Umawiaj�ce si� Pa	stwa, deportuj�c osoby ze swojego terytorium uwzgl�dni� wszelkie zobowi�zania, 
odpowiedzialno�ci i koszty zwi�zane z deportacj�.

5.19   Umawiaj�ce si� Pa	stwa podczas ustalania z przewonikiem lotniczym informacji w zakresie wydalenia osoby 
deportowanej, udost�pni�, mo�liwie najszybciej, ale nie póniej ni� 24 godziny przed planowanym odlotem statku 
powietrznego, nast�puj�ce informacje:  

a) kopi� nakazu deportacji, je�li prawodawstwo Umawiaj�cego si� Pa	stwa na to zezwala;  

b) ocen� ryzyka dokonan� przez Pa	stwo i/lub jakiekolwiek inne adekwatne informacje, które mog� pomóc 
operatorowi lotniczemu oceni
 ryzyko dla bezpiecze	stwa lotu; i  

c) imiona i nazwiska oraz narodowo�
 osób eskortuj�cych.

Uwaga. – W celu zapewnienia koordynacji dzia�a	 w ramach u�atwie	 i ochrony lotnictwa cywilnego, nale�y zwróci�
uwag� na postanowienia Rozdzia�u 4 Za��cznika 17.

. . . . . . 

ROZDZIA� 6.    MI�DZYNARODOWE PORTY LOTNICZE –  
U�ATWIENIA I OBS�UGA RUCHU PASAERSKIEGO

. . . . . . 

B.   Ustalenia dotycz�ce przep�ywu ruchu pasa
erskiego na terenie portu lotniczego

. . . . . . 

III. Pasa�erowie, za�oga i baga� opuszczaj�cy port lotniczy  

6.16 Zalecana Metoda Post�powania – Ka�de Umawiaj�ce si� Pa	stwo powinno zezwala� zarz�dzaj�cym oraz 
przewo
nikom lotniczym na dostarczanie us�ug odprawy biletowo-baga�owej poza lotniskiem, pod warunkiem, �e wszystkie 
niezb�dne �rodki ochrony lotnictwa cywilnego oraz inne wymogi kontroli s� respektowane. 

ROZDZIA� 2.    INFORMACJE OGÓLNE

. . . . . . 

2.1.  WTÓRNY RADAR DOZOROWANIA (SSR)

. . . . . . 

2.1.4  Kody odpowiedzi modem A (impulsy informacyjne)

. . . . . . 

2.1.4.2.1  Kod 7700 dla rozpoznawania statku powietrznego znajduj�cego si� w niebezpiecze	stwie.
. . . . . . 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 10 – ��CZNO	
 LOTNICZA 
TOM IV – SYSTEMY DOZOROWANIA I UNIKANIA KOLIZJI
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2.1.4.2.3 Kod 7500 dla rozpoznawania statku powietrznego, który sta� si� obiektem bezprawnej ingerencji. 

2.1.4.3   B�d� stworzone odpowiednie postanowienia dotycz�ce naziemnego sprz�tu dekoduj�cego, gwarantuj�ce
natychmiastowe rozpoznanie kodów 7500, 7600 i 7700 modu A. 

ROZDZIA� 2.   PRZEPISY OGÓLNE

. . . . . . 

2.23  Post�powanie w stosunku do statków powietrznych w sytuacji zagro
enia

2.23.1  Statkowi powietrznemu, o którym wiadomo lub przypuszcza si�, �e znajduje si� w stanie zagro�enia, w tym 
równie� zagro�onemu aktem bezprawnej ingerencji, po�wi�ca si� maksimum uwagi, udziela pomocy i daje pierwsze	stwo
przed innymi statkami powietrznymi, uwzgl�dniaj�c wyst�puj�ce okoliczno�ci.

Uwaga. – Dla zawiadomienia o stanie zagro�enia, statek powietrzny wyposa�ony w ��cze transmisji danych i/lub 
transpondery SSR mo�e:

a) wykorzystywa� mod A, kod 7700, lub  

b) wykorzysta� mod A, kod 7500, w celu wskazania �e nast�pi�a bezprawna ingerencja, i/lub  

c) wykorzysta� odpowiednie mo�liwo�ci ADS-B lub ADS-C, i/ lub  

d) nada� w�a�ciw� depesz� o zagro�eniu – za pomoc� CPDLC (��cza transmisji danych dla ��czno�ci kontroler-pilot).  

. . . . . . 

2.23.2 Je�li mia� miejsce akt bezprawnej ingerencji na pok�adzie statku powietrznego lub przypuszcza si�, �e on 
nast�pi�, organy ATS niezw�ocznie spe�niaj� pro�by tego statku. Kontynuuje si� nadawanie w�a�ciwych informacji 
dotycz�cych bezpiecze	stwa wykonywania lotu i podejmowania koniecznego dzia�ania dla przyspieszenia wykonywania 
wszystkich etapów lotu, a szczególnie bezpiecznego l�dowania statku powietrznego.  

2.23.3 W przypadku wyst�pienia lub podejrzenia bezprawnej ingerencji na pok�adzie statku powietrznego, organy ATS, 
zgodnie z procedurami lokalnymi, niezw�ocznie powiadamiaj� w�a�ciw� w�adz� wyznaczon� przez Pa	stwo i wymieniaj�
niezb�dne informacje z operatorem lub jego wyznaczonym przedstawicielem.  

Uwaga 1. – Statek powietrzny b��dz�cy lub niezidentyfikowany mo�e by� podejrzewany jako statek powietrzny b�d�cy
przedmiotem bezprawnej ingerencji. Patrz 2.24.1.3.  

Uwaga 2. – Procedury odnosz�ce si� do post�powania z b��dz�cymi lub niezidentyfikowanymi statkami powietrznymi 
zawarte s� w 2.24.1. 

Uwaga 3. – W PANS-ATM (Doc 4444), rozdzia� 15, 15.1.3 zawarte s� bardziej szczegó�owe procedury odnosz�ce si� do 
aktów bezprawnej ingerencji.

. . . . . . 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 11 – S�U�BY RUCHU LOTNICZEGO
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ROZDZIA� 5.  S�UBA ALARMOWA 

5.1  Stosowanie 

5.1.1  S�u�ba alarmowa jest zapewniana: 

. . . . . . 

c)  statkom powietrznym, o których wiadomo lub przypuszcza si�, �e s� obiektem aktu bezprawnej ingerencji. 

. . . . . . 

5.2 Zawiadamianie o	rodków koordynacji 
poszukiwania i ratownictwa lotniczego

5.2.1  Nie wy��czaj�c innych okoliczno�ci, które mog�yby uzasadnia
 konieczno�
 takiego zawiadamiania, organy s�u�b
ruchu lotniczego, z wyj�tkiem przypadku omówionego w punkcie 5.5.1, natychmiast alarmuj� o�rodki koordynacji 
poszukiwania i ratownictwa lotniczego o statku powietrznym, co do którego uwa�aj�, �e znajduje si� w stanie zagro�enia,
stosuj�c poni�sze kryteria og�aszania faz zagro�enia statku powietrznego: 

. . . . . . 

b)  Faza alarmu, gdy: 

. . . . . . 

chyba �e istnieje dowód, który zmniejsza obaw� co do bezpiecze	stwa statku powietrznego i osób znajduj�cych si�
na jego pok�adzie lub, gdy 

5)  wiadomo lub przypuszcza si�, �e statek powietrzny jest obiektem aktu bezprawnej ingerencji; 

. . . . . . 

5.5 Informacje dla operatora 

5.5.1 Je�eli o�rodek kontroli obszaru lub o�rodek informacji powietrznej zdecyduje, �e statek powietrzny jest w fazie 
niepewno�ci lub alarmu, to, je�li jest to mo�liwe, zawiadamia o tym u�ytkownika statku powietrznego przed zaalarmowaniem 
o�rodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego.  

Uwaga. – Je�eli statek powietrzny znajduje si� w fazie niebezpiecze	stwa, o�rodek koordynacji poszukiwania  
i ratownictwa lotniczego powinien by� o tym natychmiast zawiadomiony, zgodnie z punktem 5.2.1.

5.5.2   Wszystkie informacje przekazane o�rodkowi koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego przez o�rodek 
kontroli obszaru lub o�rodek informacji powietrznej s�, je�li to mo�liwe, przekazywane bezzw�ocznie u�ytkownikowi statku 
powietrznego. 

5.6   Informacje dla statków powietrznych lec�cych w pobli
u zagro
onego 
statku powietrznego

5.6.1   Je�li organ s�u�b ruchu lotniczego stwierdzi, �e statek powietrzny znajduje si� w stanie zagro�enia, poinformuje 
jak najwcze�niej o rodzaju zagro�enia inne statki powietrzne, o których wiadomo, �e znajduj� si� w pobli�u tego statku,  
z wyj�tkiem przypadku, o którym mowa w punkcie 5.6.2. 

1/7/11
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5.6.2  Je�li organ s�u�b ruchu lotniczego wie lub przypuszcza, �e statek powietrzny jest zagro�ony aktem bezprawnej 
ingerencji, to w korespondencji ATS powietrze-ziemia nie podaje si� �adnych wzmianek o charakterze zagro�enia, je�li nie 
by�o o tym wzmianki w meldunku z zagro�onego statku powietrznego i je�li istnieje pewno�
, �e taka wzmianka pogorszy 
sytuacj�.

ROZDZIA� 5.    BADANIE

. . . . . . 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE BADANIA

. . . . . . 

ODPOWIEDZIALNO�� PA�STWA  
PROWADZ�CEGO BADANIE 

. . . . . . 

Informowanie organów ochrony lotnictwa

5.11  Je�eli w trakcie badania wypadku zostanie stwierdzone lub pojawi si� podejrzenie, �e zaistnia� akt bezprawnej 
ingerencji, to prowadz�cy badanie wypadku powinien niezw�ocznie podj�
 dzia�ania maj�ce na celu poinformowanie 
organów odpowiedzialnych za ochron� lotnictwa zainteresowanego (zainteresowanych) Pa	stwa (Pa	stw).

ROZDZIA� 3.    CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE

. . . . . . 

3.14   Odizolowane stanowisko postoju statku powietrznego 

3.14.1 Nale�y wyznaczy
 odizolowane stanowisko postoju statku powietrznego lub poinformowa
 lotniskowy organ 
kontroli ruchu lotniczego o wyznaczonym obszarze lub obszarach przeznaczonych do ustawienia statku powietrznego, co do 
którego zachodzi podejrzenie, �e sta� si� przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji lub z innych powodów istnieje 
konieczno�
 odizolowania statku powietrznego od normalnej dzia�alno�ci lotniska.  

3.14.2 Zalecenie. � Odizolowane stanowisko postoju statku powietrznego powinno by� usytuowane tak daleko jak to 
jest praktycznie mo�liwe, jednak nie bli�ej ni� 100 m od innych stanowisk postojowych, budynków lub stref dost�pnych 
publicznie itd. Nale�y zwraca� uwag�, aby odizolowane stanowisko nie by�o umieszczone nad instalacjami podziemnymi, 
takimi jak instalacje gazowe czy paliwa lotniczego, ani, je�eli to mo�liwe, nad kablami energetycznymi lub kablami 
telekomunikacyjnymi. 

. . . . . . 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 13 –  
BADANIE WYPADKÓW I INCYDENTÓW STATKÓW POWIETRZNYCH

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 14 – LOTNISKA,
TOM I – PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA LOTNISK
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ROZDZIA� 5.    WZROKOWE POMOCE NAWIGACYJNE

. . . . . . 

5.3  �wiat�a

. . . . . . 

5.3.23 O�wietlenie p�yt postojowych 
(patrz równie� punkt 5.3.16.1 i 5.3.17.1)

Zastosowanie

5.3.23.1  Zalecenie. – O�wietlenie p�yty powinno by� instalowane na p�ycie postojowej, p�aszczy
nie do odladzania / 
zapobiegania oblodzeniu oraz na wyznaczonym, odizolowanym stanowisku postojowym, które s� u�ywane w nocy.

Uwaga 1. � Je�eli p�aszczyzna do odladzania / zapobiegania oblodzeniu jest usytuowana w bliskim s�siedztwie drogi 
startowej oraz zastosowanie sta�ego o�wietlenia mog�oby wprowadza� w b��d pilotów, nale�y rozwa�y� zastosowanie innych 
sposobów o�wietlenia p�aszczyzny.

Uwaga 2. � Informacje o wyznaczaniu odizolowanego stanowiska statku powietrznego zawiera punkt 3.14.

Uwaga 3. � Podr�cznik projektowania lotnisk, Cz��
 4 (Doc 9157) zawiera wytyczne dotycz�ce o�wietlenia p�yt
postojowych.

. . . . . . 

ROZDZIA� 8.    SYSTEMY ELEKTRYCZNE

8.1  Systemy elektryczne zasilaj�ce urz�dzenia nawigacyjne
. . . . . . 

Zastosowanie

. . . . . . 

8.1.10  Zalecenie. � W przypadku awarii podstawowego 
ród�a zasilania, nast�puj�cym urz�dzeniom na lotnisku 
powinno  zapewni� si� rezerwowe 
ród�o zasilania:

. . . . . . 

e)  niezb�dne o�wietlenie dla s�u�b ochrony, je�eli spe�nia wymagania punktu 9.11;

. . . . . . 

ROZDZIA� 9.    LOTNISKOWE S�UBY OPERACYJNE, WYPOSAENIE I INSTALACJE

9.1   Planowanie dzia�a� w sytuacjach zagro
enia
Informacje ogólne

Uwaga wst�pna. � Planowanie dzia�a	 w sytuacjach zagro�enia na lotnisku jest procesem polegaj�cym na 
przygotowaniu lotniska do sprostania sytuacji zagro�enia powsta�ej na nim lub w jego s�siedztwie. Celem planowania 
dzia�a	 w sytuacjach zagro�enia jest zminimalizowanie skutków niebezpiecznego zdarzenia, zw�aszcza w zakresie ratowania 

1/7/11

Dodatek                                                                                                                                                                             Załącznik 17 — Ochrona



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 — 1878 — Poz. 109

DOD-141/7/11

Załącznik 17 — Ochrona                                                                                                                                                                             Dodatek

�ycia ludzkiego oraz utrzymania operacji lotniczych. Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia okre�la sposoby koordynacji 
dzia�a	 ró�nych s�u�b i organów lotniskowych oraz instytucji i podmiotów znajduj�cych si� w �rodowisku lokalnym, które 
mog�yby by� pomocne w sprostaniu sytuacji zagro�enia.  Wytyczne mog�ce stanowi� pomoc dla w�a�ciwych w�adz, przy 
opracowaniu planu dzia�ania w sytuacjach zagro�enia na lotnisku znajduj� si� w „Podr�czniku s�u�b portu lotniczego”,
Cz��� 7 (Doc 9137).

9.1.1 Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia dla danego lotniska musi by
 opracowany wspó�miernie do rodzaju 
operacji wykonywanych przez statki powietrzne oraz innych rodzajów dzia�alno�ci prowadzonych na lotnisku.  

9.1.2 Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia musi zapewni
 koordynacj� dzia�a	 niezb�dnych w sytuacji zagro�enia 
wyst�puj�cej na lotnisku lub w jego s�siedztwie.  

Uwaga 1.� Przyk�adami sytuacji zagro�enia s�: zagro�enie dla statku powietrznego, sabota� – w��cznie z gro
b� u�ycia
bomby, bezprawne przej�cie statku powietrznego, zdarzenia z materia�ami niebezpiecznymi, po�ary budynków, katastrofy 
naturalne oraz sytuacje nadzwyczajne zwi�zane z zagro�eniami dla zdrowia publicznego.
. . . . . . 

9.1.3   Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia musi zapewni
 uczestnictwo i koordynacj� dzia�a	 wszystkich organów, 
które zdaniem w�a�ciwych w�adz, mog�yby pomóc w opanowaniu sytuacji zagro�enia. 

Uwaga 1. – Przyk�ady ww. organów to:

� na lotnisku: organy kontroli ruchu lotniczego, s�u�by ratowniczo-ga�nicze, administracja lotniska, s�u�by medyczne 
i sanitarne, przewo
nicy lotniczy, policja i s�u�ba ochrony lotniska; 

� poza lotniskiem: stra� po�arna, policja, w�adze odpowiedzialne za s�u�b� zdrowia (w tym s�u�by medyczne, szpitale, 
pogotowie ratunkowe, placówki publicznej s�u�by zdrowia) oraz jednostki wojskowe, stra� graniczna lub stra�
przybrze�na. 

. . . . . . 

9.1.4   Zalecenie. � Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia, w razie potrzeby, powinien zapewnia� wspó�prac�
i koordynacj� z centrum koordynacji ratownictwa.  

9.1.5   Zalecenie. – Dokument: „Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia” powinien zawiera� przynajmniej nast�puj�ce 
elementy:

a) rodzaje sytuacji zagro�enia, dla których si� go sporz�dza;  

b) organy zaanga�owane w realizacj� planu;  

c) odpowiedzialno�� i zadania ka�dego organu, centrum operacyjne sytuacji zagro�enia oraz stanowisko dowodzenia 
dla ka�dego rodzaju sytuacji zagro�enia;  

d) nazwy i numery telefonów s�u�bowych ww. organów lub osób fizycznych, które nale�y zaalarmowa� w 
poszczególnych przypadkach zagro�enia; oraz  

e) map� lotniska z przyleg�ymi terenami, z naniesion� siatk� kwadratów.  
. . . . . . 

Centrum operacyjne sytuacji zagro�enia oraz ruchome stanowisko dowodzenia

9.1.7   Zalecenie. – W czasie sytuacji zagro�enia, powinno by� dost�pne sta�e centrum operacyjne do kierowania 
dzia�aniami w sytuacjach zagro�enia oraz ruchome stanowisko dowodzenia.
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9.1.8 Zalecenie. – Sta�e centrum operacyjne sytuacji zagro�enia powinno by� cz��ci� obiektów lotniskowych i powinno 
by� odpowiedzialne za ca�o�ciow� koordynacj� i ogólne kierowanie dzia�aniami w sytuacji zagro�enia. 

9.1.9 Zalecenie. � Ruchome stanowisko dowodzenia powinno by� w stanie, w razie potrzeby przemie�ci� si� bardzo 
szybko na miejsce, gdzie zaistnia�a sytuacja zagro�enia i powinno zapewni� na miejscu koordynacj� dzia�a	 wszystkich 
organów uczestnicz�cych w operacji. 

9.1.10 Zalecenie. – Powinno si� wyznaczy� osob�, która b�dzie sprawowa�a kontrol� nad sta�ym centrum operacyjnym 
sytuacji zagro�enia oraz w razie potrzeby, inn� osob� do kontroli stanowiska dowodzenia. 

System ��czno�ci

9.1.11   Zalecenie. � Powinno si� zainstalowa� odpowiedni system ��czno�ci, zapewniaj�cy ��czno�� pomi�dzy sta�ym
centrum operacyjnym sytuacji zagro�enia i stanowiskiem dowodzenia oraz z uczestnicz�cymi organami zgodnie z planem 
dzia�ania w sytuacjach zagro�enia oraz w zgodzie ze szczególnymi wymaganiami lotniska.

Lotniskowe wiczenia dzia�ania w sytuacjach zagro�enia

9.1.12   Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia musi zawiera
 procedury pozwalaj�ce na okresowe sprawdzenie 
aktualno�ci planu w celu oceny uzyskanych rezultatów i poprawy jego skuteczno�ci.

Uwaga. � Plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia powinien uwzgl�dnia wszystkie uczestnicz�ce organy wraz  
z odpowiednim wyposa�eniem.

9.1.13  Plan musi by
 okresowo sprawdzany poprzez prowadzenie: 

a) kompleksowych 
wicze	 dzia�ania w sytuacjach zagro�enia na lotnisku, wykonywanych nie rzadziej, ni� co dwa 
lata,

b) cz��ciowych 
wicze	 dzia�ania w sytuacjach zagro�enia, przeprowadzanych w ci�gu roku po danym 
wiczeniu 
kompleksowym, aby zapewni
 �e jakiekolwiek niedoci�gni�cia wykryte w czasie 
wiczenia kompleksowego zosta�y
skorygowane,  

oraz by
 poddany przegl�dowi po tych 
wiczeniach lub po ka�dym dzia�aniu w rzeczywistej sytuacji zagro�enia, w celu 
skorygowania wszelkich nieprawid�owo�ci, jakie wyst�pi�y w trakcie ich trwania lub rzeczywistego zagro�enia. 

Uwaga. � Celem �wicze	 kompleksowych jest zapewnienie, aby plan dzia�ania w sytuacjach zagro�enia odpowiada�
ró�nym rodzajom zagro�e	. Celem �wicze	 cz��ciowych jest zapewnienie odpowiednich dzia�a	 ze strony poszczególnych 
organów uczestnicz�cych w dzia�aniu ratowniczym oraz poszczególnych elementów planu, takich jak np. system ��czno�ci.

. . . . . . 
9. 10 Ogrodzenie

Zastosowanie
. . . . . . 

9.10.2   Lotnisko musi posiada
 ogrodzenie lub inn� odpowiedni� barier� w celu zapobiegania nieumy�lnemu lub 
zamierzonemu dost�powi osób nieupowa�nionych do strefy niepublicznej lotniska. 

Uwaga 1. � Dotyczy to przepustów, kana�ów, tuneli itp., gdzie niezb�dne jest zapobieganie dost�powi.

Uwaga 2. � Specjalne �rodki mog� by� wymagane, aby zapobiec dost�powi osób nieupowa�nionych do dróg startowych 
i dróg ko�owania krzy�uj�cych si� z drogami publicznymi.

1/7/11
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9.10.3  Nale�y zapewni
 odpowiednie �rodki ochrony w celu zapobiegania nieumy�lnemu lub zamierzonemu dost�powi 
osób nieupowa�nionych do urz�dze	 i instalacji naziemnych znajduj�cych si� poza lotniskiem, które maj� du�e znaczenie dla 
bezpiecze	stwa lotnictwa cywilnego. 

Lokalizacja

9.10.4  Ogrodzenie lub bariera musi by
 umieszczone tak, aby oddzieli
 pole ruchu naziemnego i inne obiekty lub strefy 
na lotnisku istotne dla bezpiecze	stwa operacji statków powietrznych, od stref ogólnie dost�pnych dla osób postronnych.  

 9.10.5  Zalecenie. � Gdy wi�kszy poziom ochrony jest uwa�any za niezb�dny, strefa wolna powinna by� zapewniona po 
obu stronach ogrodzenia lub bariery, aby u�atwi� prac� patrolowi oraz utrudni� wkraczanie do niej. Nale�y rozwa�y�
istnienie drogi wewn�trznej wzd�u� ogrodzenia lotniska dla u�ytku personelu utrzymania i patroli ochrony. 

9.11  O	wietlenie bezpiecze�stwa

Zalecenie. – Na terenie lotniska, wsz�dzie tam, gdzie uznano za po��dane ze wzgl�dów ochrony lotniska, ogrodzenie lub 
inna bariera przeznaczone do ochrony mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego i jego obiektów, powinny by� o�wietlone na 
wymaganym minimalnym poziomie. Nale�y zwróci� uwag� na to, aby �wiat�a by�y tak rozmieszczone by o�wietlenie 
obejmowa�o strefy po obu stronach ogrodzenia lub bariery, w szczególno�ci w miejscach przej��.

ROZDZIA� 2.    ZASTOSOWANIE

. . . . . . 
2.2 Techniczne Instrukcje dotycz�ce materia�ów niebezpiecznych  

e) 2.2.1. Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� musi podj�� przedsi�wzi�cia niezb�dne dla osi�gni�cia zgodno�ci ze 
szczegó�owymi postanowieniami zawartymi w Technicznych Instrukcjach Bezpiecznego Transportu Materia�ów 
Niebezpiecznych Drog� Powietrzn� (Doc 9284), zatwierdzanych i wydawanych okresowo zgodnie z procedurami ustalonymi 
przez Rad� ICAO. Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� podejmie równie� niezb�dne przedsi�wzi�cia dla osi�gni�cia zgodno�ci
ze zmianami do Technicznych Instrukcji, które mog� by
 opublikowane w okre�lonym czasie stosowania aktualnego 
wydania Technicznych Instrukcji.  

f) 2.2.2. Zalecenie. – Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� powinno informowa� ICAO o trudno�ciach napotykanych 
w zastosowaniu Technicznych Instrukcji oraz wszelkich zmianach, które sugeruje si� w tych instrukcjach. 

. . . . . . 
ROZDZIA� 10.    USTANOWIENIE  

PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Technicznych Instrukcjach, musz� zosta
 ustanowione i by
 aktualizowane 
programy szkoleniowe z zakresu transportu materia�ów niebezpiecznych. 

. . . . . . 

FRAGMENTY Z ZA��CZNIKA 18 – BEZPIECZNY TRANSPORT MATERIA�ÓW 
NIEBEZPIECZNYCH DROG� POWIETRZN�
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ROZDZIA� 13.    ZAPEWNIENIE OCHRONY  
MATERIA�ÓW NIEBEZPIECZNYCH

Ka�de z Pa	stw Umawiaj�cych si� powinno ustanowi
 warunki ochrony dla materia�ów niebezpiecznych, obowi�zuj�ce 
nadawców, operatorów i inne osoby zaanga�owane w transport materia�ów niebezpiecznych drog� powietrzn�, tak aby 
zminimalizowa
 kradzie� lub niew�a�ciwe u�ycie materia�ów niebezpiecznych, co mo�e zagra�a
 ludziom, mieniu i �rodowisku. 
Te warunki powinny by
 proporcjonalne do warunków ochrony wymienionych w innych za��cznikach i Technicznych 
Instrukcjach. 

Cz��
 1.    INFORMACJE OGÓLNE 
. . . . . . 

Rozdzia� 4
SZKOLENIE

Fragmenty tego Rozdzia�u mog� si� ró�ni� w zale�no�ci od ró�nic pomi�dzy pa	stwami  AE 2, CA 18, HK 1; zob. Tabela A1.

4.1. TWORZENIE PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH

4.1.1  Nale�y stworzy
 i utrzymywa
 pocz�tkowe i cykliczne programy szkoleniowe dotycz�ce przewo�enia materia�ów 
niebezpiecznych przez: 

. . . . . . 

g)   organy zajmuj�ce si� kontrol� bezpiecze	stwa pasa�erów oraz ich baga�u i/lub �adunków, poczty lub innych materia�ów.

FRAGMENTY Z  PROCEDUR S�UB EGLUGI POWIETRZNEJ –
ZARZ�DZANIE RUCHEM LOTNICZYM (DOC 4444) 

ROZDZIA� 5.   MINIMA I METODY SEPARACJI

. . . . . . 

5.2.   PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZ�CE SEPARACJI RUCHU KONTROLOWANEGO

. . . . . . 

5.2.1.3. Wi�ksze separacje ni� okre�lone minima powinny by
 stosowane wtedy, gdy wyj�tkowe okoliczno�ci, takie jak 
bezprawna ingerencja lub trudno�ci nawigacyjne wymagaj� szczególnej ostro�no�ci. Nale�y uczyni
 to ze stosownym 
uwzgl�dnieniem wszystkich odpowiednich czynników tak, aby unikn�
 utrudnienia przep�ywu ruchu lotniczego przez 
stosowanie nadmiernych separacji. 

FRAGMENTY Z DOKUMENTU 9284 – TECHNICZNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO 
TRANSPORTU MATERIA�ÓW NIEBEZPIECZNYCH DROG� POWIETRZN�
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Uwaga.— Bezprawna ingerencja wzgl�dem statku powietrznego stanowi szczególny przypadek, który b�dzie wymaga�
stosowania wi�kszych separacji, ni� okre�lone minima, mi�dzy statkiem powietrznym poddanym bezprawnej ingerencji  
a innymi statkami powietrznymi.

. . . . . . 

ROZDZIA� 15.    PROCEDURY DOTYCZ�CE ZAGROE�,
UTRATY ��CZNO�CI I NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI

15.1 PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU ZAGROENIA

15.1.1 Informacje ogólne  

15.1.1.1 Ró�ne okoliczno�ci towarzysz�ce ka�dej sytuacji zagro�enia uniemo�liwiaj� ustalenie dok�adnych 
szczegó�owych procedur, jakie nale�y stosowa
. Poni�ej podane procedury stanowi� ogólne wytyczne przeznaczone dla 
personelu s�u�b ruchu lotniczego. Organy kontroli ruchu lotniczego powinny realizowa
 pe�n� koordynacj� mi�dzy sob�,
a personel powinien wykaza
 pe�n� inicjatyw� w dzia�aniu podczas stanów zagro�enia.  

Uwaga 1.— Dodatkowe procedury stosowane w przypadkach zagro�enia i zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji 
podczas korzystania z systemu dozorowania ATS s� zawarte w rozdziale 8, pkt 8.8.1.

Uwaga 2.— Je�eli pilot statku powietrznego, b�d�cego w stanie zagro�enia, otrzyma� wcze�niej od ATC polecenie 
w��czenia �ci�le okre�lonego kodu, to kod ten z regu�y jest utrzymywany, chyba �e w szczególnych okoliczno�ciach pilot 
podejmie inn� decyzj� lub otrzyma inne polecenie.  Gdy ATC nie za��da� ustawienia odpowiedniego kodu, to pilot powinien 
na transponderze ustawi� Mod A, Kod 7700.

15.1.1.2. Gdy statek powietrzny zg�asza zagro�enie, to jednostka ATS powinna podj�
 w�a�ciwe ni�ej podane dzia�ania: 

a) gdy za�oga lotnicza nie stwierdzi�a wyranie lub z innych róde� nie uzyskano informacji, to nale�y podj�
 wszelkie 
niezb�dne dzia�ania w celu ustalenia identyfikacji i typu statku powietrznego, rodzaju zagro�enia, zamiarów za�ogi 
lotniczej, jak równie� pozycji i poziomu lotu statku powietrznego;  

b) zdecydowa
 o podj�ciu najbardziej odpowiedniej pomocy, która mo�e by
 udzielona;

c) zaanga�owa
 do pomocy ka�d� inn� jednostk� ATS lub inne s�u�by, które mog� udzieli
 pomoc statkowi 
powietrznemu;  

d) dostarcza
 za�odze lotniczej ka�dej ��danej informacji, jak równie� dodatkowych odpowiednich informacji, takich 
jak: szczegó�y dotycz�ce odpowiednich lotnisk, minimalne bezpieczne wysoko�ci bezwzgl�dne, informacje  
o pogodzie;   

e) uzyska
 od operatora lub za�ogi lotniczej kolejne informacje maj�ce zwi�zek z zaistnia�� sytuacj�, takie jak: liczba 
osób na pok�adzie, ilo�
 pozosta�ego paliwa, mo�liwo�
 posiadania niebezpiecznych materia�ów i rodzaj tych 
materia�ów; i 

f) zawiadomi
 w�a�ciwe jednostki ATS i w�adze, jak podano w lokalnych instrukcjach.  

15.1.1.3. W miar� mo�liwo�ci nale�y unika
 zmian cz�stotliwo�ci radiowych i kodu SSR; z regu�y nale�y tego 
dokonywa
 tylko w tym przypadku, gdy danemu statkowi powietrznemu zapewni si� bardziej sprawn� obs�ug�. Do 
niezb�dnego minimum nale�y ograniczy
 instrukcje dotycz�ce manewrów statku powietrznego z uszkodzonym silnikiem.  
W miar� potrzeby inne statki powietrzne wykonuj�ce lot w pobli�u statku powietrznego b�d�cego w zagro�eniu, powinny 
by
 informowane o zaistnia�ych okoliczno�ciach. 
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Uwaga.— ��danie od za�ogi lotniczej informacji podanej w pkt 15.1.1.2. lit. e) mo�e by� dokonane tylko wtedy, gdy 
informacja ta nie jest mo�liwa do uzyskania od operatora lub z innych 
róde� i powinna by� ograniczona do najistotniejszych 
informacji.

15.1.2  Pierwsze�stwo

Statek powietrzny, o którym wiadomo lub przypuszcza si�, �e znajduje si� w stanie zagro�enia w��cznie z tym, �e jest 
poddany bezprawnej ingerencji, powinien mie
 pierwsze	stwo przed innymi statkami powietrznymi. 

5.1.3  Bezprawna ingerencja i gro�ba obecno	ci bomby na pok�adzie statku powietrznego 

15.1.3.1 Personel s�u�by ruchu lotniczego powinien by
 przygotowany do rozpoznawania wszelkich oznak 
�wiadcz�cych o tym, �e statek powietrzny uleg� bezprawnej ingerencji.  

15.1.3.2 Gdy zaistnieje przypuszczenie, �e statek powietrzny uleg� bezprawnej ingerencji, i brak odr�bnego 
automatycznego zobrazowania Kodu 7500 Mod A i Kodu 7700 — SSR, to kontroler radarowy powinien d��y
 do 
sprawdzenia swego przypuszczenia, nastawiaj�c dekoder radaru wtórnego na mod A kod 7500, a nast�pnie na kod 7700.  

Uwaga.— Oczekuje si�, �e statek powietrzny wyposa�ony w transponder radaru wtórnego b�dzie mia� nastawiony 
transponder na mod A kodu 7500, aby wskaza�, �e uleg� bezprawnej ingerencji. Statek powietrzny mo�e mie� nastawiony 
transponder na mod A kod 7700 w celu wskazania, �e grozi mu powa�ne i bliskie niebezpiecze	stwo i �e wymaga 
natychmiastowej pomocy. Statek powietrzny wyposa�ony w inne nadajniki systemu dozorowania, ��cznie z ADS-B i ADS-C, 
mo�e przesy�a� sygna� o zagro�eniu i/lub pilnej potrzebie za pomoc� wszystkich dost�pnych �rodków.

15.1.3.3.  Je�eli wiadomo lub przypuszcza si�, �e statek powietrzny uleg� bezprawnej ingerencji lub otrzymano 
ostrze�enie o grobie wybuchu bomby, to jednostki ATS powinny bezzw�ocznie odpowiada
 na pro�by dowódcy statku 
powietrznego lub spe�nia
 oczekiwane ��dania, w��cznie z pro�bami o podanie informacji dotycz�cych urz�dze	 �eglugi
powietrznej, procedur i s�u�b wzd�u� trasy lotu i na ka�dym lotnisku zamierzonego l�dowania oraz powinny podj�
 takie 
dzia�ania, jakie s� konieczne w celu przyspieszenia wykonania wszystkich faz lotu. 

15.1.3.3.1  Jednostki ATS powinny tak�e:

a) przes�a
 i przesy�a
 nadal informacje dotycz�ce bezpiecznego wykonywania lotu — bez spodziewania si�
odpowiedzi ze strony statku powietrznego;  

b) monitorowa
 i nanosi
 post�p lotu za pomoc� dost�pnych �rodków i koordynowa
 przekazywanie kontroli  
z przyleg�ymi jednostkami ATS bez ��dania nadawa	 lub innych odpowiedzi ze strony statku powietrznego, chyba 
�e ��czno�
 ze statkiem powietrznym pozostaje w normie;  

c) poinformowa
 i w dalszym ci�gu informowa
 w�a�ciwe jednostki ATS, w��cznie z organami s�siednich FIRów, 
które mog� by
 zainteresowane post�pem lotu.  

Uwaga.— Stosuj�c ten przepis nale�y uwzgl�dnia� wszystkie czynniki, które mog� mie� wp�yw na post�p lotu, 
w��cznie z zapasem paliwa i mo�liwo�ci� nag�ych zmian trasy i destynacji. Celem jest dostarczenie, mo�liwie jak 
najwcze�niej w danych okoliczno�ciach, ka�dej jednostce s�u�by ruchu lotniczego odpowiednich informacji odno�nie 
przewidywanego lub mo�liwego wlotu statku powietrznego do obszaru podleg�ego tej jednostce.

d) zawiadomi
:

1) operatora lub jego wyznaczonego przedstawiciela;  

2) w�a�ciwe centrum koordynacji ratownictwa — zgodnie z odpowiednimi procedurami alarmowymi; 
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3)   odpowiedni organ wyznaczony przez Pa	stwo;

Uwaga. – Przyjmuje si�, �e z kolei wyznaczony organ bezpiecze	stwa i/lub operator zawiadomi� inne zainteresowane 
strony zgodnie z ustalonymi wcze�niej procedurami.

e) po�redniczy
 mi�dzy statkiem powietrznym, a wyznaczonymi organami w przesy�aniu depesz dotycz�cych
okoliczno�ci dotycz�cych bezprawnej ingerencji.  

Uwaga.– Do depesz tych zalicza si� m.in.: pocz�tkowe depesze zg�aszaj�ce incydent; depesze aktualizuj�ce istniej�cy 
incydent; depesze zawieraj�ce decyzje powzi�te przez odpowiednie organy; depesze o przekazaniu odpowiedzialno�ci;
depesze o przyj�ciu odpowiedzialno�ci; depesze wskazuj�ce, �e jednostka nie uczestniczy d�u�ej w incydencie; i depesze 
zamykaj�ce incydent.

15.1.3.4. Ni�ej wymienione dodatkowe procedury powinny by
 zastosowane w przypadku odebrania informacji  
o zagro�eniu bomb� lub innym urz�dzeniem wybuchowym na pok�adzie znanego statku powietrznego. Jednostka ATS po 
otrzymaniu informacji o zagro�eniu powinna: 

a) posiadaj�c bezpo�redni� ��czno�
 ze statkiem powietrznym, niezw�ocznie informowa
 za�og� lotnicz�
o zagro�eniu i o okoliczno�ciach zwi�zanych z tym zagro�eniem; lub  

b) w przypadku nie posiadania bezpo�redniej ��czno�ci ze statkiem powietrznym, informowa
 niezw�ocznie za�og�
lotnicz� poprzez inne jednostki ATS lub poprzez inne kana�y.

15.1.3.5.  Jednostka ATS posiadaj�ca ��czno�
 ze statkiem powietrznym powinna upewni
 si� o zamiarach za�ogi 
lotniczej i o zamiarach tych informowa
 inne jednostki ATS, które mog� by
 zainteresowane tym lotem.  

15.1.3.6.  Statek powietrzny powinien by
 obs�u�ony w najbardziej sprawny sposób, przy czym, na tyle na ile jest to 
mo�liwe, nale�y wykluczy
 ryzyko zwi�zane z bezpiecze	stwem innych statków powietrznych, personelu i naziemnych 
instalacji.

15.1.3.7.  Statkowi powietrznemu w trakcie lotu nale�y niezw�ocznie wyda
 zezwolenie na lot do nowego miejsca 
docelowego, kiedy jest po��dane. Ka�de ��danie za�ogi lotniczej na wznoszenie lub zni�anie w celu wyrównania lub 
zmniejszenia ró�nicy mi�dzy ci�nieniem zewn�trznym powietrza, a ci�nieniem w kabinie,  powinno by
 mo�liwie
najszybciej akceptowane.  

15.1.3.8.  Statkowi powietrznemu b�d�cemu na ziemi nale�y poleci
, aby w miar� mo�liwo�ci znajdowa� si� on z dala 
od innych statków powietrznych i instalacji, a w miar� potrzeby zwolni� drog� startow�. Statek powietrzny powinien 
otrzyma
 polecenie na ko�owanie do wyznaczonego lub odizolowanego miejsca parkowania — zgodnie z lokalnymi 
instrukcjami. W przypadku, kiedy za�oga lotnicza natychmiastowo naka�e pasa�erom i za�odze opuszczenia pok�adu, inne 
statki powietrzne, pojazdy i personel powinni znajdowa
 si� w bezpiecznej odleg�o�ci od statku powietrznego b�d�cego
w stanie zagro�enia.

15.1.3.9.  Jednostki ATS nie udzielaj� za�odze lotniczej jakichkolwiek rad lub sugestii odno�nie post�powania  
z urz�dzeniem wybuchowym.  

15.1.3.10.  Statek powietrzny, o którym wiadomo lub przypuszcza si�, �e uleg� bezprawnej ingerencji lub który z innych 
przyczyn wymaga odosobnienia od normalnej dzia�alno�ci lotniskowej, powinien otrzyma
 zezwolenie na udanie si� na 
wyznaczone odizolowane miejsce parkowania.  Je�eli takie odizolowane miejsce parkowania nie zosta�o wyznaczone lub gdy 
to wyznaczone miejsce nie jest dost�pne, statek powietrzny otrzyma zezwolenie na udanie si� na miejsce znajduj�ce si�
w strefie lub strefach wybranych na podstawie wcze�niejszego porozumienia z w�adzami lotniska.  Zezwolenie na ko�owanie 
powinno okre�la
 tras� ko�owania do miejsca parkowania. Trasa ta powinna by
 wybrana w sposób maj�cy na celu 
zmniejszenie zagro�enia bezpiecze	stwa ludzi, innych statków powietrznych i urz�dze	 na lotnisku.  

Uwaga.— Patrz Za��cznik 14, tom I, rozdzia� 3.

1/7/11 DOD-20

Załącznik 17 — Ochrona                                                                                                                                                                             Dodatek
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FRAGMENTY Z  PROCEDUR S�UB EGLUGI POWIETRZNEJ –
OPERACJE STATKÓW POWIETRZNYCH (DOC 8168), TOM I – PROCEDURY LOTU

CZ��� III.   PROCEDURY OPERACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH

DZIA� 3. PROCEDURY UYTKOWANIA TRANSPONDERA WTÓRNEGO RADARU DOZOROWANIA (SSR)
PROCEDURY OPERACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH

Rozdzia� 1

OPERACJE TRANSPONDERÓW

. . . . . . 

1.4  PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU ZAGROENIA

Pilot statku powietrznego b�d�cego w stanie zagro�enia nastawi transponder na Mod A Kod 7700 o ile wcze�niej nie 
nakazano pilotowi ustawienia transpondera na inny okre�lony kod. W przypadku tego ostatniego, pilot u�yje okre�lonego 
kodu, o ile jednostka ATC nie zaleci inaczej. Jednak�e, pilot mo�e wybra
 Mod A Kod 7700 kiedy zaistnieje okre�lona 
przyczyna wskazuj�ca, �e b�dzie to najlepsze rozwi�zanie.  
. . . . . . 

1.6 BEZPRAWNA INGRENCJA WOBEC STATKU POWIETRZNEGO W TRAKCIE LOTU 

1.6.1 Je�eli statek powietrzny w trakcie lotu uleg�  bezprawnej ingerencji, dowódca tego statku powietrznego podejmie 
prób� nastawienia transpondera na Mod A Kod 7500 celem poinformowania o zaistnia�ej sytuacji. Je�eli okoliczno�ci na to 
pozwalaj�, zamiast powy�szego nale�y u�y
 Kodu 7700.  

1.6.2 Je�eli pilot u�y� Modu A Kodu 7500, a jednostka ATC poprosi�a o potwierdzenie tego kodu (w zgodzie  
z punktem 1.1.5), pilot, odpowiednio do okoliczno�ci, potwierdzi lub pozostawi pro�b� bez odpowiedzi.  

Uwaga. – Je�eli pilot nie odpowie, jednostka ATC uzna to za potwierdzenie, �e u�ycie Kodu 7500 nie jest nieumy�lnym 
wybraniem b��dnego kodu.

— KONIEC —



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 — 1886 — Poz. 109

Rozpowszechnianie: Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel.  (22) 520-73-14, (22) 520-73-15

Wydawca: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Redakcja: Departament Prawno-Legislacyjny – Wydział Dziennika Urzędowego ULC
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (22) 520-72-22, (22) 520-72-17

e-mail: dzu@ulc.gov.pl

Skład, druk: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. Drukarnia „KART”
01-252 Warszawa, ul. Przyce 20, tel. (22) 532-80-09

e-mail: z8@ppgk.com.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w PPGK S.A. Drukarnia „KART”, ul. Przyce 20, 01-252 Warszawa

Nakład 30 egz.                                                   ISSN 1730-6760                         Cena brutto: 33,30 zł


