Zarządzenie nr 3/2012
Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz
porządku na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A
Na podstawie art. 82 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696
ze zm.) zarządza się, co następuje:
§l
1. Zarządzenie określa podstawowe przepisy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz ochrony lotnictwa cywilnego na terenie lotniska zarządzanego przez Port Lotniczy Wrocław S.A.,
obowiązujące w stosunku do wszystkich osób przebywających na jego terenie.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o terenie lotniska należy przez to rozumieć lotnisko i obiekty
budowlane oraz grunty i urządzenia będące w zarządzie zarządzającego lotniskiem i służące do
zapewnienia funkcjonowania lotniska.
§2
Na terenie Portu Lotniczego zabrania się:
1. Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów. Bagaże i przedmioty pozostawione bez
opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnione służby ochrony na koszt ich
właścicieli lub użytkowników.
2. Wnoszenia oraz posiadania na terenie lotniska, bez stosownego zezwolenia broni, materiałów
niebezpiecznych (palnych, wybuchowych, promieniotwórczych, żrących, trujących lub innych
przedmiotów) mogących stanowić zagrożenie dla lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa osób lub
infrastruktury lotniskowej. Kosztami usunięcia, ewentualnej neutralizacji wyżej wymienionych
materiałów lub przedmiotów obciążona zostanie osoba wnosząca lub posiadająca je na terenie Portu
Lotniczego.
3. Żebrania, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, a
także wnoszenia i zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych
4. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz zanieczyszczania
terenu lotniska a także zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami oraz w sposób
wywołujący zgorszenie.
5. Zachowań określonych w kodeksie wykroczeń, w szczególności nieobyczajnego wybryku
i umieszczania nieprzyzwoitych napisów lub używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.
6. Przebywania osób, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie upojenia alkoholowego lub
podobnie działającego środka oraz osób mogących spowodować zagrożenie epidemiologiczne.
7. Utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego.
8. Zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania
obowiązków personelowi lotniska i organom porządkowym.
9. Wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt, poza przypadkami nadawania ich do przewozu
lotniczego lub wprowadzania psów, które są przewodnikami osób niepełnosprawnych lub psów
wykonujących czynności służbowe i będące własnością Straży Granicznej lub Policji. Wszystkie
zwierzęta na terenie Portu Lotniczego powinny przebywać pod stałym nadzorem ich właścicieli lub
opiekunów i winne być zabezpieczone, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu innych osób oraz nie
zanieczyszczały terenu lotniska.
10. Prowadzenia zbiórek pieniężnych, działalności gospodarczej, reklamowej, akwizycyjnej lub innej bez
zgody Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A.
11. Fotografowania lub filmowania infrastruktury lotniska, a także czynności rozpoznania pirotechnicznego
i działań ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa oraz stanowisk kontroli paszportowej
i kontroli dokumentów oraz funkcjonariuszy i pracowników realizujących wyżej wymienione zadania,
bez stosownego zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem i właściwego organu
wykonującego wymienione zadania.
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12. Dokonywania nieuprawnionych zmian lub uszkadzania wyposażenia lotniska, sprzętu urządzeń lub
systemów lotniskowych oraz zaboru mienia należącego do Portu Lotniczego Wrocław S.A.
13. Wykorzystywania obiektów, urządzeń i instalacji oraz terenu Portu Lotniczego niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
14. Naruszania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 ze zm.) a także pozostawiania pojazdów w miejscach i w sposób niezgodny z
przepisami oraz znakami i tablicami informacyjnymi, blokowania wewnętrznych dróg
komunikacyjnych, utrudniania ruchu pojazdów i pieszych.
15. Pozostawiania pojazdów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Portu Lotniczego. Pojazdy
takie będą usunięte oraz mogą być poddane czynnościom kontrolnym i neutralizacyjnym przez
uprawnione służby na koszt i ryzyko ich właściciela lub użytkownika.
16. Omijania lub usiłowania ominięcia kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz przekraczania lub
forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisków awaryjnego
otwierania drzwi.
17. Naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych w
terenie strefy zastrzeżonej lotniska;
18. Przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub
naruszania w inny sposób warunków dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, określonych przez
zarządzającego.
19. Wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach
pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej lub naruszania w inny sposób warunków dostępu
pojazdów do tych stref.
20. Pozostawania na terenie lotniska w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na
przylot lub odlot statku powietrznego.
§3
Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu Lotniczego zobowiązuje się do:
1. Niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Lotniska
o pozostawionych bez opieki bagażach lub innych przedmiotów oraz o zdarzeniach mających wpływ na
bezpieczeństwo Portu Lotniczego lub znajdujących się na jego terenie osób.
2. Stosowania się do poleceń oraz udzielania niezbędnej pomocy pracownikom służb lotniskowych,
handlingowych i przewoźników lotniczych w związku z wykonywaniem przez nich czynności
służbowych.
3. Bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby
Ochrony Lotniska i Służby Medycznej oraz Lotniskowej Straży Pożarnej, w tym w szczególności
w związku z wykonywaniem przez nich czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób,
statków powietrznych i obiektów lotniskowych, w przypadku prowadzenia działań prewencyjnych,
zabezpieczających, ewakuacyjnych i ratowniczych.
§4
Za nieprzestrzeganie wymienionych przepisów porządkowych zgodnie z art. 210 ust. l pkt 5a i pkt 7 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) „Kto: wbrew zakazom lub
ostrzeżeniom podanym do publicznej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez
zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego”
- podlega karze grzywny.
§5
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje: Policja, Straż Graniczna, Służba
Ochrony Lotniska oraz inne służby Portu Lotniczego, w ramach posiadanych uprawnień.
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§6
Podstawą do wykonywania przez pracowników Portu Lotniczego czynności kontrolnych wymienionych
w niniejszym zarządzeniu jest przepustka osobowa wydana przez Port Lotniczy Wrocław S.A. na podstawie,
której uprawniony personel jest upoważniony do:
- prowadzenia kontroli przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia oraz krajowych
i międzynarodowych przepisów regulujących zasady ochrony lotnictwa cywilnego,
- prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach związanych z naruszeniem niniejszego zarządzenia
oraz naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony lotnictwa cywilnego, wezwania osób objętych
prowadzonym postępowaniem do stawiennictwa i złożenia wyjaśnień.
§7
Telefony alarmowe :
Placówka Straży Granicznej – /71/ 3581354 i/lub /71/ 3581357
Komisariat Policji Portu Lotniczego – /71/ 3581141
Służba Ochrony Lotniska - /71/ 3581445
§8
Traci moc Zarządzenie nr 141 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa i przepisów porządkowych na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A.
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