
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA LOTNICTWA CYWILNEGO

KIN.430.010.2019
Nr ewid. 94/2019/P/17/032/KIN

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY



MISJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

WIZJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem 
najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym 
i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Informacja o wynikach kontroli    
Ochrona lotnictwa cywilnego

Dyrektor Departamentu Infrastruktury 

Tomasz Emiljan

Akceptuję:

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Mieczysław Łuczak

Zatwierdzam:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski

Warszawa, dnia 



Zdjęcie na okładce:   
© materiał kontrolny NIK

SPIS TREŚCI

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ  ...............................................5

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................8

2. OCENA OGÓLNA ............................................................................................................................. 12

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI ................................................................................................ 14

4. WNIOSKI .............................................................................................................................................. 24

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI ............................................................................................... 27

5.1.  Prowadzenie przez Ministra prac legislacyjnych, dostosowujących 
przepisy krajowe  z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego  
do przepisów Unii Europejskiej ........................................................................................................27

5.2. Realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego .........................................27
5.3.  Realizacja Krajowego Programu Kontroli Jakości .......................................................................49
5.4.  Realizacja Krajowego Programu Szkolenia w zakresie  

ochrony lotnictwa cywilnego ............................................................................................................56
5.5.  Sprawowanie przez Ministra nadzoru nad działalnością Prezesa ULC  

w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego ...........................68
5.6. Realizacja przez podmioty zarządzające portami lotniczymi  

i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań związanych z ochroną osób i mienia ......69

6. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 70

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe .................................................................................70
6.2.  Analiza stanu prawnego ......................................................................................................................73
6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności ......................................89
6.4.  Organy administracji rządowej i podmioty gospodarcze odpowiedzialne  

za ochronę lotnictwa cywilnego ......................................................................................................91
6.5. Wykaz przedmiotów, których wniesienie (lub wwiezienie)  

do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych jest zabronione ............................92
6.6. Zestawienie istotnych nieprawidłowości w przygotowaniu  

i przeprowadzaniu kontroli dostępu do stref chronionych portów lotniczych ..............93
6.7. Zakres kontroli pojazdów wjeżdżających na teren lotniska ...................................................94
6.8. Uproszczony schemat przebiegu kontroli bezpieczeństwa osób  

wchodzących do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych  
po wzbudzeniu bramki WTMD oraz bez jej wzbudzenia ........................................................95

6.9. Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli 
bezpieczeństwa osób i rzeczy ...........................................................................................................96



6.10. Zakres kontroli bezpieczeństwa oraz metody, środki techniczne  
i systemy służące do jej przeprowadzania w lotniskowych punktach kontroli ...............97

6.11. Zakres kontroli manualnej osób i rzeczy przeprowadzanych  
w ramach kontroli bezpieczeństwa.................................................................................................98

6.12. Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wymagane  
dla poszczególnych kategorii realizujących zadania ochrony...............................................99

6.13. Szkolenia okresowe, warunkujące utrzymanie uprawnień  
do realizacji zadań ochrony ............................................................................................................. 100

6.14. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli ...................... 101
6.15. Stanowisko Ministra do Informacji o wynikach kontroli ...................................................... 102



Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

akt bezprawnej 
ingerencji 

bezprawny i celowy akt, polegający na: dokonaniu na pokładzie statku 
powietrznego podczas lotu aktu przemocy zagrażającego jego zniszczeniu 
albo uszkodzeniu uniemożliwiającemu lot; umieszczeniu na jego pokładzie 
przedmiotów, urządzeń lub substancji zagrażających życiu i zdrowiu 
pasażerów i załogi statku oraz zagrażających jego zniszczeniu lub 
uszkodzeniu; porwaniu statku powietrznego; zniszczeniu lub uszkodzeniu 
lotniczych urządzeń naziemnych, zakłóceniu ich działania; zniszczeniu 
lub uszkodzeniu urządzeń na lotnisku lub zakłóceniu ich działania, 
powodującym znaczne zakłócenie ruchu lotniczego lub funkcjonowanie 
lotniska i inne działania o tym charakterze1;

audyt ochrony szczegółowa weryfikacja wszystkich elementów (procedur, metod 
i środków) w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w celu ustalenia, czy 
są one realizowane w sposób ciągły oraz zgodnie z przepisami prawa2;

audytor audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

certyfikat OKB certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa;

ECAC Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego;

instrukcja 
przepustkowa 

instrukcja opracowana przez zarządzającego lotniskiem, określająca sposób 
i warunki wydawania zgody na poruszanie się osób i pojazdów na obszarze 
lotniska objętym ochroną, w tym w strefie zastrzeżonej lotniska;

Komisja Komisja Europejska;

kontrola 
bezpieczeństwa 

zespół działań, metod i środków podejmowanych przez służby ochrony 
lotniska w celu zapewnienia, że na pokład statku powietrznego oraz do stref 
zastrzeżonych lotniska i ich części krytycznych nie zostaną wniesione 
przedmioty, urządzenia lub materiały niebezpieczne, które mogą być użyte 
do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji3;

kontrola dostępu zespół działań, metod i środków podejmowanych przez służbę ochrony 
lotniska w celu zapewnienia, że osoby nieuprawnione oraz nieuprawnione 
pojazdy nie dostaną się do wyznaczonych obszarów lotniska, w tym stref 
zastrzeżonych i ich części krytycznych4;

kontrola zgodności wszelkie procedury lub procesy, o których mowa w pkt 1.1.5 załącznika 
II do rozporządzenia 2008/300, stosowane w celu dokonania oceny 
wykonania przepisów tego rozporządzenia i krajowego programu ochrony 
lotnictwa;

KPKJ Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego wdrożony rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

1  Definicja określona w art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1183, ze zm.). 

2  Definicja wynikająca z przepisu pkt 1.1.11 załącznika nr II do rozporządzenia 2008/300 oraz  
z przepisów KPKJ.

3  Definicja wynikająca z przepisu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 2008/300 oraz z przepisów załącznika  
do rozporządzenia 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. załącznika do rozporządzenia 2015/1998. 

4  Definicja wynikająca z przepisu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2008/300 oraz z przepisów 
pkt 1.2 załącznika do rozporządzenia 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. załącznika do 
rozporządzenia 2015/1998.
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KPOLC Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego wdrożony rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 
2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. 
Program stanowi załącznik do tego rozporządzenia;

KPS Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Program 
ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

Minister minister właściwy ds. transportu;

ocena stanu ochrony ocena mająca na celu określenie stopnia i zakresu zgodności stosowanych 
metod i środków, z metodami i środkami określonymi w KPOLC  
i przepisach unijnych, formułowana w oparciu o wyniki kontroli zgodności 
przeprowadzanych na podstawie KPKJ, mierzona kategoriami oceny stanu 
ochrony, określonymi w KPKJ5;

ochrona lotnictwa 
cywilnego/ochrona 
lotnictwa/ochrona 

działania, metody i środki podejmowane przez służbę ochrony lotniska w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego;

operator/OKB operator kontroli bezpieczeństwa;

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

lotnisko/port lotniczy lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych, 
posiadajace status portu lotniczego;

Prezes ULC/Prezes 
Urzędu 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

SOL służba ochrony lotniska;

SUFO specjalistyczna uzbrojona formacja ochrony – podmiot działający  
na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia;

test ochrony sprawdzenie środków ochrony lotnictwa, polegające na symulacji zamiaru 
popełnienia aktu bezprawnej ingerencji w celu zbadania skuteczności 
istniejących środków ochrony;

system TIP Projekcja Wirtualnych Obrazów Zagrożeń (oprogramowanie urządzeń 
rentgenowskich);

ULC/Urząd Urząd Lotnictwa Cywilnego;

zarządzający 
lotniskiem 

podmiot zarządzający portem lotniczym, wpisany jako zarządzający  
do rejestru lotnisk cywilnych;

ZOL zespół ochrony lotniska;

WTMD bramka magnetyczna do wykrywania metali (bramkowy detektor metalu);

Prawo lotnicze ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze6; 

5  Definicja wynikająca z przepisu § 2 pkt 9 i przepisów rozdziału 5 KPKJ.
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, ze zm.
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rozporządzenie 
2008/300 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008  
z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony 
lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/20027; 

rozporządzenie 
2010/185 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. 
ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zastąpione z dniem 
1 lutego 2016 r. przez rozporządzenie 2015/19988;

rozporządzenie 
2015/1998 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 
2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, obowiązujące 
od dnia 1 lutego 2016 r.9;

Decyzja Komisji 
2010/774 

Decyzja Komisji C (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiająca 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierająca informacje, o których 
mowa w art. 18 lit. a rozporządzenia 300/2008. Decyzja niepublikowana, 
zastąpiona z dniem 1 lutego 2016 r. przez Decyzję Komisji 2015/8005;

Decyzja Komisji 
2015/8005 

Decyzja Wykonawcza Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. 
ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierająca informacje, 
o których mowa w art. 18 lit. a rozporządzenia 300/2008. Decyzja 
niepublikowana, obowiązująca od dnia 1 lutego 2016 r.

7  Dz.U.UE.L.2008.97.72, ze zm.
8  Dz.U.UE.L.10.55.1, ze zm. 
9  Dz.U.UE.L.2015.299.1, ze zm.
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W historii lotnictwa cywilnego miało miejsce wiele aktów bezprawnej 
ingerencji, w tym ataków terrorystycznych na statki powietrzne i porty 
lotnicze. Jednymi z najbardziej spektakularnych były zamachy bombowe 
na samoloty Air India w 1985 r. i PANAM w 1988 r., w wyniku których 
statki powietrzne z 330 i 260 pasażerami uległy zniszczeniu. W ostatnich 
latach celem ataków terrorystycznych były również porty lotnicze. Szcze-
gólnie drastycznymi przykładami były ataki bombowe na lotniska w: 
Moskwie (2011 r.), Brukseli i Stambule (2016 r.), których następstwem 
były setki zabitych i rannych oraz zniszczenia materialne znacznych 
rozmiarów. 

Najbardziej wymownymi w historii lotnictwa cywilnego aktami bez-
prawnej ingerencji były ataki z użyciem cywilnych statków powietrznych 
na Word Trade Center i Pentagon, mające miejsce we wrześniu 2001 r. 
Wydarzenia te zapoczątkowały istotną zmianę podejścia władz lotniczych 
państw członkowskich Konwencji Chicagowskiej10 – do bezpieczeństwa 
w lotnictwie cywilnym. Wyrazem tego było zapoczątkowanie wdrażania 
od 2002 r. przez organizacje międzynarodowe i Unię Europejską przepi-
sów określających zasady ochrony lotnictwa cywilnego. Władze UE wdro-
żyły w końcu 2002 r. rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r.11, ustanawiające 
wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Zaini-
cjowane wówczas zmiany prawne spowodowały nowe podejście władz 
lotniczych i podmiotów prowadzących działalność lotniczą do spraw 
związanych z jego ochroną. W Polsce wprowadzone zostały istotne 
zmiany w przepisach lotniczych i w organizacji lotnictwa cywilnego, 
ukierunkowane na zaostrzenie norm prawnych w zakresie jego ochrony. 
Na organy administracji rządowej i podmioty działające w obszarze 
lotnictwa nałożone zostały liczne wymogi i obowiązki związane z jego 
ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa. 

NIK przeprowadziła w 2011 r., z inicjatywy Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, kontrolę, którą objęła zagadnienia ochrony cywilnego ruchu lot-
niczego w Polsce, jako elementu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego12. 
Kontrola ta wykazała zaniedbania organów administracji rządowej 
w zakresie dostosowania przepisów krajowych, w tym ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze13 i jej aktów wykonawczych (wdrażających 
krajowe programy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego) do przepisów 
obowiązujących w UE. W rezultacie tych zaniedbań, nastąpił dualizm 
prawa krajowego i unijnego. 

Brak implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego sprzyjał 
występowaniu licznych nieprawidłowości w realizacji trzech krajowych 

10  Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 
1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, ze zm.). 

11  Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego 
(Dz.U.UE.L.2002.355.1; DZ.U.UE-sp.07-7-181).

12  Informacja o wynikach kontroli “Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element 
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego” – Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN z kwietnia 2012 r.

13  Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, ze zm.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy organy administracji 
publicznej, właściwe 
w sprawach lotnictwa 
cywilnego oraz podmioty 
zarządzające lotniskami 
i instytucja zapewniająca 
służby żeglugi powietrznej 
zapewniały skuteczną 
ochronę lotnictwa 
cywilnego? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy organy administracji 

publicznej, instytucja 
zapewniająca służby 
żeglugi powietrznej 
i zarządzający lotniskami, 
prawidłowo realizowali 
zadania z zakresu 
ochrony lotnictwa 
cywilnego, w tym 
określone w KPOLC, 
KPKJ i KPS?

2.  Czy minister właściwy 
do spraw transportu 
oraz Prezes ULC 
prawidłowo realizowali 
działania kontrolne  
i nadzorcze, określone  
w Prawie lotniczym,  
w zakresie przestrzegania 
przez podmioty 
nadzorowane przepisów 
prawnych i decyzji  
w sprawach ochrony 
lotnictwa cywilnego?

3.  Czy zarządzający 
lotniskami i PAŻP 
prawidłowo realizowali 
zadania i obowiązki 
związane z ochroną  
osób i mienia? 

4.  Czy prawidłowo 
zostały zrealizowane 
wnioski sformułowane 
po uprzednio 
przeprowadzonych 
kontrolach przez NIK?

Jednostki kontrolowane 

Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, ULC,  
Państwowa Agencja 
 Żeglugi Powietrznej  
oraz 11 zarządzających 
portami lotniczymi

Okres objęty kontrolą

2015–2017 (I połowa)
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programów: ochrony lotnictwa cywilnego, kontroli jakości oraz szkolenia 
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W konsekwencji miało to nega-
tywny wpływ na poziom ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce. 

Na podstawie wyników tej kontroli, Izba oceniła negatywnie działania legi-
slacyjne Ministra oraz działania nadzorcze Prezesa ULC w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego oraz wskazała, że stwierdzone nieprawidłowości mogą 
mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej 
przestrzeni powietrznej. 

W latach 2012–2013 Minister, uwzględniając wnioski NIK, na podstawie 
obowiązujących wówczas przepisów unijnych wydał rozporządzenia wdra-
żające: Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego14 (KPOLC), Krajowy 
Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego15 (KPKJ) 
oraz Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego16 
(KPS). Programy te, w wielu zasadniczych sprawach stanowiły, że zastoso-
wanie do nich mają bezpośrednio przepisy unijne. 

Od wdrożenia nowych przepisów krajowych, implementujących przepisy 
unijne dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego, upłynęło blisko sześć lat. 
Celem głównym niniejszej kontroli Ochrona lotnictwa cywilnego, podjętej 
z inicjatywy własnej NIK było ustalenie, czy organy administracji rządowej 
właściwe w sprawach lotnictwa, a także podmioty działające w lotnictwie, 
zapewniły skuteczną ochronę lotnictwa cywilnego. Celem tej kontroli było 
również ustalenie, czy właściwe organy administracji rządowej prawidłowo 
realizowały zadania nadzorcze i kontrolne, związane z ochroną lotnictwa 
cywilnego, określone w Prawie lotniczym oraz w KPOLC, KPKJ i KPS. 

W latach 2015–2017 (I połowa) zadania związane z ochroną lotnictwa 
cywilnego, w zależności od uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych, 
realizowało 306 podmiotów17. Wśród podmiotów, których działalność 
w największym stopniu wpływała na poziom ochrony lotnictwa cywilnego, 
było 15 podmiotów, które zostały wpisane do rejestru lotnisk cywilnych 
jako zarządzający portami lotniczymi.

14  KPOLC stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 631).

15  KPKJ określony jest rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497).

16  KPS stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852).

17  Organy administracji rządowej i podmioty odpowiedzialne za ochronę lotnictwa cywilnego 
obrazuje Infografika nr 1, stanowiąca załącznik nr 6.4 do niniejszej Informacji. 
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Mapa nr 1 
Porty lotnicze w Polsce czynne w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ruch pasażerski w portach lotniczych w latach 2016–2018 ulegał sukce-
sywnie dużemu wzrostowi. W 2016 r. w portach lotniczych w Polsce odpra-
wiono 34,19 mln pasażerów, w 2017 r. – 40,9, a w 2018 r. już 45,96 mln 
pasażerów. Dynamiczny wzrost przewozów pasażerskich powodował 
wzrost obciążenia zarządzających portami lotniczymi obowiązkami zwią-
zanymi z ochroną lotnictwa cywilnego.
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Infografika nr 1  
Przewóz pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce w latach 2016–2018

Źródło: www.fly4free.com; www.bussinesinsider.com; www.pasażer.com; www.rynek-lotniczy.pl.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania organów administracji rzą-
dowej oraz podmiotów prowadzących działalność lotniczą, a w szczegól-
ności zarządzających największymi lotniskami w Polsce, nie zapewniały 
w pełni skutecznej ochrony lotnictwa cywilnego.

Zarządzający lotniskami nieprawidłowo i nierzetelnie przeprowadzali kon-
trole bezpieczeństwa osób i wnoszonych przez nie rzeczy na teren lotnisk. 
Nie zapewniali właściwej organizacji ochrony lotnictwa, w tym prawidłowego 
wyposażenia punktów kontroli w wymagany sprzęt techniczny i dokumenty, 
ogrodzenia lotnisk oraz prawidłowej organizacji służb mających wspomagać 
ich w realizacji zadań ochrony. 

Niewłaściwie wykonywane były kontrole dostępu osób do stref objętych 
szczególną ochroną, a także kontrole pojazdów wjeżdżających na teren portów 
lotniczych. Do realizacji zadań ochrony, w tym głównie kontroli bezpieczeń-
stwa i kontroli dostępu, dopuszczane były osoby nienależycie przygotowane 
bądź nieuprawnione. W rezultacie umożliwiano wprowadzanie do tych stref 
przedmiotów niebezpiecznych oraz dopuszczano do wejścia do stref chro-
nionych lotnisk osób nieuprawnionych. Stanowiło to poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce.

Znaczna część podmiotów prowadzących działalność lotniczą funkcjonowała 
w oparciu o nieaktualne programy ochrony, bowiem Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego, nie stworzył warunków do prawidłowego przeprowadzania pro-
cesu ich aktualizacji. Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w ramach 
realizacji zadań Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego przy-
znawał niektórym podmiotom uprawnienia do realizacji zadań ochrony bez 
należytego sprawdzenia, czy spełniają one wymagania określone przepisami 
dla tego rodzaju działalności. 

Nierzetelnie i niezgodnie z wymogami Krajowego Programu Ochrony Lotnic-
twa Cywilnego prowadzone były przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
listy osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony lotnictwa cywilnego w nad-
zorowanych podmiotach. Listy te były niekompletne – nie zawierały danych 
o wszystkich osobach wyznaczonych przez te podmioty, a także wszystkich 
wymaganych informacji, dotyczących tych osób.

Na niezadawalającym poziomie wykonywane były również niektóre z zadań 
określonych w Krajowym Programie Kontroli Jakości. Dotyczyło to w szcze-
gólności kontroli zgodności, przeprowadzanych na podstawie tego programu. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie opracował rozwiązań systemowych 
zapewniających skuteczne i trwałe eliminowanie nieprawidłowości w realizacji 
zadań ochrony, ujawnionych w toku tych kontroli. Przyjął kryteria oceny stanu 
ochrony zaniżone i nieadekwatne do wagi oraz potencjalnych skutków ujaw-
nianych nieprawidłowości. Nie zapewnił przy tym ich jednolitego stosowania. 
W rezultacie niektóre nieprawidłowości o poważnym charakterze, dotyczące 
głównie kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa, a także ochrony 
statków powietrznych i rekrutacji personelu realizującego zadania ochrony, 
ujawniane były w wielu kolejno następujących po sobie kontrolach.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Prezes ULC nieprawidłowo realizował 
zadania określone w Krajowym Programie Szkolenia. Nie sprawdzał czy 
aktualizowane są programy stanowiące podstawę do realizacji szkoleń. 
Nie zapewnił sobie informacji o rzeczywistej liczbie podmiotów prowadzą-
cych szkolenia oraz o liczbie i zakresie faktycznie przeprowadzonych szkoleń. 
Dopuścił do nieprawidłowego szkolenia okresowego operatorów kontroli 
bezpieczeństwa. Nie kwestionował również szerokiego stosowania praktyki 
prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem programów szkoleń zatwierdzonych 

Nieskuteczna ochrona 
lotnictwa cywilnego
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dla innych podmiotów. W rezultacie, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie 
zapewnił sobie możliwości oceny funkcjonowania systemu szkoleń z zakresu 
ochrony lotnictwa cywilnego. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w nie-
dostatecznym stopniu wywiązywał się z wykonywania obowiązków nadzor-
czych, określonych w Prawie lotniczym, nad realizacją: Krajowego Programu 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Krajowego Programu Szkolenia, programów 
ochrony lotnisk i programów ochrony przedsiębiorstw prowadzonych przez 
podmioty działające w lotnictwie oraz nad działalnością służb ochrony lotnisk. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nadzór ten był nieskuteczny.

Zdaniem Izby, również Minister właściwy do spraw transportu nie korzystał 
w pełni z ustanowionych Prawem lotniczym możliwości do sprawowania 
nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w obszarze 
objętym kontrolą. Minister nie zapewnił przekazywania przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, w corocznych sprawozdaniach z działalności tego 
organu, informacji pozwalających na formułowanie rzetelnych ocen realiza-
cji zadań, związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Minister nie korzystał 
również z możliwości przeprowadzania kontroli działalności Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister rzetelnie zrealizował wniosek 
pokontrolny, sformułowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w kontroli z 2012 r., 
dotyczący doprowadzenia przepisów krajowych w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego do zgodności z przepisami unijnymi. 

Izba pozytywnie ocenia realizację przez zarządzających lotniskami i Polską 
Agencję Żeglugi Powietrznej zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia18. Podmioty te były należycie przygotowane 
do realizacji zadań związanych z bezpośrednią ochroną fizyczną osób przeby-
wających w obszarze lotnisk i mienia lotniskowego, określonych w tej ustawie.

18  Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.
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Prezes ULC wykonując funkcję organu administracji i nadzoru lotniczego 
oraz funkcję władzy lotniczej w Polsce19, nie zapewnił prawidłowej reali-
zacji części zadań związanych z ochroną lotnictwa, określonych w Prawie 
lotniczym, przepisach Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, 
Krajowego Programu Szkolenia i Krajowego Programu Kontroli Jakości 
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz w przepisach unijnych. Jedną 
z podstawowych przyczyn ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowości 
była niedostateczna, w odniesieniu do szerokiego zakresu zadań, liczba per-
sonelu jednostki organizacyjnej ULC, realizującej bezpośrednio te zadania. 
Dotyczyło to zwłaszcza zadań związanych ze szkoleniem oraz z kontrolą 
i nadzorem nad podmiotami działającymi w lotnictwie cywilnym, realizu-
jącymi zadania ochrony lotnictwa cywilnego. [str. 22, 41, 47]

Realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 
(KPOLC) przez Prezesa ULC oraz przez zarządzających lotniskami

Prezes ULC nie stworzył warunków do prawidłowego przeprowadzania 
procesu aktualizacji programów ochrony podmiotów realizujących zadania 
ochrony20 w cyklu co najmniej 2-letnim, określonym w KPOLC. W rezultacie, 
spośród 121 programów ochrony wymagających w latach 2015–2017 
(I połowa) aktualizacji, aż 77 zostało poddanych temu procesowi z opóź-
nieniem sięgającym nawet 21 miesięcy. Według stanu na dzień 30 czerwca 
2017 r., spośród 136 podmiotów realizujących zadania ochrony, aż 39 
(28,7%) wykonywało je na podstawie nieaktualnych programów, zawie-
rających zapisy nieodpowiadające bieżącemu stanowi organizacji ochrony 
tych podmiotów.  [str. 23]

Prezes ULC nieprawidłowo wyznaczał zarejestrowanych agentów, tj. pod-
mioty odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa ładunków i poczty 
przed ich dostarczeniem na pokłady statków powietrznych. Przyznawał 
tym podmiotom status zarejestrowanego agenta m.in. bez rzetelnego udo-
kumentowania, czy zatrudniany przez nie personel, dedykowany do reali-
zacji zadań ochrony, został poddany wszystkim wymaganym szkoleniom. 
Nieprawidłowo również przeprowadzał proces ponownego przyznania 
podmiotom statusu zarejestrowanego agenta. W każdym z pięciu zbada-
nych przypadków, na ogółem 15 postępowań, mających miejsce w okresie 
objętym kontrolą, ponowne przyznanie tego statusu nastąpiło bez zastoso-
wania trybu administracyjnego, wymaganego przepisami.  [str. 24]

Prezes ULC nieprawidłowo prowadził proces ponownego przyznania pod-
miotom statusu zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego. 
Dokonując tego nie stosował trybu administracyjnego, określonego w Prawie 
lotniczym. W każdym z dwóch skontrolowanych postępowań, na siedem 

19  Prezes ULC, stosownie do art. 20 ust. 1 Prawa lotniczego, jest centralnym organem administracji 
rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Do jego zadań i kompetencji, zgodnie z art. 21 
ust. 2 powołanej ustawy, należy wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej i nadzoru 
lotniczego, określonych w tej ustawie, oraz funkcji władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów 
międzynarodowych.

20  Program ochrony ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony danego podmiotu 
przed aktami bezprawnej ingerencji. Program ochrony zawiera zbiór dokumentów regulujących 
wszelkie zagadnienia związane z ich bezpiecznym funkcjonowaniem, w tym procedury postępowania 
dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego i środki temu służące.

Niewłaściwa realizacja 
części zadań przez 

Prezesa ULC 
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mających miejsce w okresie objętym kontrolą, ponowne przyznanie tego 
statusu nastąpiło bez sprawdzenia, czy podmiot zapewnia prawidłowe 
wykonywanie kontroli bezpieczeństwa przesyłek stanowiących zaopatrzenie 
pokładowe. W rezultacie, do funkcjonowania na rynku lotniczym Prezes ULC 
dopuszczał podmioty, które nie gwarantowały dostarczania do stref zastrze-
żonych lotnisk i ich części krytycznych oraz na pokłady statków powietrznych 
ładunków i poczty oraz zaopatrzenia pokładowego, prawidłowo sprawdzo-
nych pod względem bezpieczeństwa.  [str. 24–25]

Prezes ULC nierzetelnie prowadził listę nadzorowanych podmiotów reali-
zujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Nie ujął w niej 
danych o 11 takich podmiotach. 
Nierzetelnie i niezgodnie z wymogami Krajowego Programu Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego prowadzone były przez Prezesa ULC również listy 
osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony lotnictwa cywilnego w nadzo-
rowanych podmiotach. Nie zawierały one wszystkich wymaganych danych, 
w tym telefonów kontaktowych oraz adresów poczty elektronicznej. Zawie-
rały ponadto dodatkowe informacje, niewymagane przepisami. Nie ujęto 
w nich danych osób odpowiedzialnych za ochronę, wyznaczonych przez 22, 
spośród 306 podmiotów nadzorowanych przez Prezesa ULC, realizujących 
zadania w tym zakresie.  [str. 25]

Zarządzający lotniskami, objęci kontrolą, nie realizowali prawidłowo 
niektórych zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego, mających  
– w ocenie NIK, istotny negatywny wpływ na poziom tej ochrony. Sześciu 
zarządzających, spośród 11 objętych kontrolą, zaniedbało obowiązku aktu-
alizacji programu ochrony lotniska w terminie wymaganym przepisami. 
Dokument ten ma podstawowe znaczenie dla realizacji wszelkich zadań 
ochrony na obszarze zarządzanych lotnisk. Zaniedbania dotyczyły przede 
wszystkim aktualizacji obowiązujących procedur kontrolnych, map i pla-
nów lotnisk.  [str. 25–26]

Siedem podmiotów zarządzających lotniskami, spośród 11 objętych 
kontrolą, nieprawidłowo realizowało zadania związane z prowadzeniem 
zespołów ochrony lotnisk. Do ich składów powoływano osoby niespełnia-
jące wymagań określonych w przepisach Krajowego Programu Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego. Kwartalne posiedzenia zespołów ochrony lotnisk 
nie odbywały się bądź prowadzone były w niepełnym składzie. Pięciu 
zarządzających lotniskami nienależycie przygotowało do działania centra 
koordynacji antykryzysowej. Przede wszystkim nie wyposażyło ich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W rezultacie, zarządzający nie byli należycie 
przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić 
na obszarze portów lotniczych.
Niezapewnienie należytego przygotowania i funkcjonowania zespołów 
ochrony lotnisk oraz centrów koordynacji antykryzysowej mogło istotnie 
wpływać na obniżenie poziomu ochrony lotnictwa cywilnego na lotniskach. 
Działania ich, zgodnie z przepisami Prawa lotniczego, mają bowiem na celu 
wspomaganie zarządzających lotniskami w zapewnieniu prawidłowej 
ochrony lotnictwa cywilnego.  [str. 26–27]

Nierzetelne prowadzenie 
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Dwóch zarządzających lotniskami, spośród 11 objętych kontrolą, nieprawi-
dłowo wyznaczyło osoby odpowiedzialne za ochronę i szkolenie w zakre-
sie lotnictwa cywilnego. Jeden z nich wyznaczył osobę odpowiedzialną 
pomimo, że nie odbyła ona odpowiednich szkoleń i nie posiadała certyfi-
katu bezpieczeństwa. Ponadto, podmiot ten nie wyznaczył administratora 
systemu TIP21, stanowiącego oprogramowanie urządzeń rentgenowskich, 
przy użyciu których realizowane są na lotniskach kontrole bezpieczeństwa 
osób i wnoszonych przez nie rzeczy.  [str. 27–28, 29]

Czterech zarządzających lotniskami nierzetelnie opracowało wymagane 
przepisami Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego instrukcje 
przepustkowe, określające warunki wydawania kart identyfikacyjnych 
portu lotniczego, uprawniających do wejścia do strefy zastrzeżonej lot-
niska oraz przepustek na wjazd pojazdów na teren lotniska. Instrukcje 
te w niedostatecznym zakresie, bądź nieprawidłowo regulowały m.in. spo-
sób posługiwania się wydanymi dokumentami. Dwóch zarządzających nie 
zawarło w instrukcjach procedur postępowania w przypadku zagubienia 
lub kradzieży kart identyfikacyjnych i przepustek. 

Ośmiu z 11 zarządzających lotniskami wydawało nieprawidłowo doku-
menty uprawniające do wejścia osób lub przepustki uprawniające 
do wjazdu pojazdów do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycz-
nych. Pięciu zarządzających wydawało te dokumenty osobom nierzetelnie 
zweryfikowanym, w tym przede wszystkim w zakresie przeszłości tych 
osób i odbytych szkoleń, wymaganych przepisami Krajowego Programu 
Szkolenia. 
Pomimo przedkładania dokumentów niekompletnych, pięciu zarządzają-
cych lotniskami wydawało wnioskującym osobom uprawnienia do wejścia 
do stref lotniskowych objętych szczególną ochroną, a dwóch zarządzających 
uprawnienia do wjazdu do tych stref pojazdów objętych wnioskami. Stan 
ten umożliwiał dostęp do stref chronionych lotnisk osobom niespełnia-
jącym warunków określonych przepisami bądź nieuzasadniony wjazd 
pojazdów do tych stref. Mogło to, w ocenie NIK, istotnie obniżać poziom 
ochrony lotnictwa.  [str. 29–31]

Żaden z zarządzających lotniskami – objętych kontrolą NIK, nie zapewnił 
prawidłowego przeprowadzania kontroli dostępu do stref zastrzeżonych 
i ich części krytycznych.

W dziewięciu portach lotniczych, spośród 11 objętych kontrolą NIK, 
w wyniku nieprawidłowo przeprowadzanych kontroli dostępu, umoż-
liwiono wejście do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych 
osobom, które nie posiadały wymaganych uprawnień, bądź posługiwały 
się dokumentami sfałszowanymi, nieważnymi lub wydanymi innym 
osobom. 

W dziewięciu portach lotniczych, spośród 11 objętych kontrolą NIK, zezwo-
lono na wjazd pojazdów oraz wwiezienie rzeczy do stref zastrzeżonych 

21  System TIP (Projekcja Wirtualnych Obrazów Zagrożeń) – system stanowiący oprogramowanie 
urządzeń rentgenowskich, zawierający bibliotekę obrazów przedmiotów zabronionych, 
skatalogowanych według ich rodzajów, określonych w przepisach unijnych. 
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lotnisk i ich części krytycznych bez poddania ich rzetelnej kontroli bez-
pieczeństwa. Nie zapewniano także skutecznej separacji skontrolowanych 
osób i pojazdów, tak, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu. 

Do nieprawidłowej realizacji kontroli dostępu, przyczyniała się głów-
nie niedostateczna znajomość przez osoby przeprowadzające kontrole 
przepisów regulujących zasady dostępu, nieodpowiednie przygotowanie 
punktów kontrolnych, a także słaby nadzór nad przeprowadzaniem 
kontroli tego rodzaju. W rezultacie, zarządzający lotniskami umożliwiali 
dostęp do stref chronionych lotnisk i ich części krytycznych osobom 
nieuprawnionym, a także wwożenie do tych stref przedmiotów zabro-
nionych.  [str. 31–34, 38–39]

Wszyscy zarządzający lotniskami, objęci kontrolą NIK, nieprawidłowo 
i nierzetelnie wykonywali zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa 
pasażerów oraz wnoszonych przez nich rzeczy, przed wejściem do stref 
zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych, a w konsekwencji na pokłady 
statków powietrznych. 

Operatorzy kontroli bezpieczeństwa na wszystkich lotniskach, objętych 
niniejszą kontrolą NIK, nieprawidłowo i niestarannie przeprowadzali kon-
trole bezpieczeństwa rzeczy, w tym bagażu kabinowego, mające na celu 
zapobieganie wnoszeniu do stref chronionych lotnisk przedmiotów zabro-
nionych. Operatorzy niezgodnie z przepisami prawnymi i obowiązującymi 
procedurami przeprowadzali również kontrole osób przed ich wejściem 
do stref chronionych lotnisk, w tym przede wszystkim kontrole manualne, 
obejmujące ciało, odzież i obuwie. Sześciu zarządzających lotniskami dopu-
ściło do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przez osoby niespełnia-
jące wymogów ustalonych przepisami, w tym bez ważnych certyfikatów 
operatora kontroli bezpieczeństwa (certyfikatu OKB). Jedną z podstawowych 
przyczyn nieprawidłowej realizacji kontroli bezpieczeństwa osób i rzeczy 
wnoszonych do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych, obok 
niedostatecznego nadzoru nad pracą operatorów, była niewystarczająca zna-
jomość przez operatorów przepisów i procedur kontrolnych. W rezultacie, 
zarządzający lotniskami dopuszczali do wejścia do stref chronionych lotnisk 
osoby, w tym pasażerów, bez należytego sprawdzenia, czy nie wnoszą one 
m.in. w bagażu kabinowym przedmiotów zabronionych, mogących stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.  [str. 34–37, 38–40]

Dziesięciu zarządzających lotniskami nie zapewniło prawidłowego wyposa-
żenia punktów kontroli bezpieczeństwa w urządzenia techniczne, służące 
do kontroli osób i rzeczy przed ich wprowadzeniem do stref chronionych 
portów lotniczych. W niektórych punktach kontroli urządzenia nie speł-
niały wymagań techniczno-eksploatacyjnych określonych w Krajowym 
Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego i przepisach unijnych, a część 
z nich nie była wyposażona w komplet takich urządzeń, odpowiadający 
zakresowi kontroli bezpieczeństwa. W rezultacie, operatorzy kontroli bez-
pieczeństwa w toku sprawdzania osób i rzeczy mogli uzyskiwać informacje 
nieodpowiadające stanowi rzeczywistemu. Stan ten, ze względu na możli-
wość wniesienia przedmiotów zabronionych do stref zastrzeżonych lotnisk 
i ich części krytycznych, w tym na pokłady statków powietrznych, zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu lotniczego.  [str. 28–29]
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Strefy ogólnodostępne lotnisk, pomimo szczególnej ich podatności 
na zagrożenia aktami bezprawnej ingerencji, nie są przed nimi skutecznie 
chronione. Wykazała to kontrola przeprowadzona w połowie 2016 r. przez 
przedstawicieli Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego w jednym 
z portów lotniczych. Stan ten potwierdziły wyniki badań kontrolnych, 
przeprowadzonych w tym porcie przez NIK w ramach niniejszej kon-
troli. Według tych badań, zarządzający lotniskiem nie usunął wszystkich 
nieprawidłowości ujawnionych przez Europejską Konferencję Lotnictwa 
Cywilnego, w wyniku czego strefa ogólnodostępna tego portu nadal nie była 
dostatecznie chroniona.  [str. 38]

Siedmiu zarządzających lotniskami nie zapewniło, w okresie objętym kon-
trolą, trwale lub czasowo, zgodnego z przepisami ogrodzenia terenu lotnisk 
i prawidłowego utrzymania stref przyległych do ogrodzeń, na całej ich 
długości. Stwarzało to możliwość nieuprawnionego wtargnięcia w obszar 
chroniony portu lotniczego osób niepożądanych, a w konsekwencji zagro-
żenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.  [str. 38]

Realizacja Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego (KPS) przez Prezesa ULC oraz przez 
zarządzających lotniskami

Prezes ULC nieprawidłowo lub nierzetelnie realizował większość zadań 
określonych w Krajowym Programie Szkolenia. Zdaniem NIK, niewłaściwa 
realizacja tych zadań uniemożliwiała Prezesowi ULC dokonywanie rzetel-
nej oceny funkcjonowania systemu szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa 
cywilnego. 

Prezes ULC do końca I półrocza 2017 r. zatwierdził ogółem 338 progra-
mów szkoleń. Nie podejmował jednak systemowych działań zmierzających 
do ustalenia, czy wszystkie podmioty posiadające programy, aktualizowały 
ich treść w związku ze zmianami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa 
cywilnego. Prezes ULC objął sprawdzeniem aktualność jedynie 21 takich 
programów (6,2%).  [str. 51]

Prezes ULC realizujac zadania określone w Krajowym Programie Szkolenia 
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przyjął praktykę, według której 
szkolenia okresowe operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzone 
były bez programów szkoleń pomimo tego, że zawarte w nim przepisy 
określały obowiązek przeprowadzania rego rodzaju szkoleń na podstawie 
stosownych programów. Szkolenia te prowadzone były przez większość 
zarządzających lotniskami, objętych kontrolą NIK, w sposób zróżnicowany, 
a przede wszystkim nieprawidłowo – niezgodnie z przepisami unijnymi 
i powołanym wyżej Programem. 

Prezes ULC nie realizował określonego w Krajowym Programie Szkolenia 
obowiązku publikacji wykazu szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego. W jego miejsce, prezentował na stronie internetowej ULC wykaz 
zatwierdzonych przez siebie programów szkolenia oraz podmiotów posia-
dających te programy, przy czym zawarte w publikowanym wykazie infor-
macje nie były aktualizowane, w wyniku czego nie w pełni odpowiadały 
stanowi rzeczywistemu. 
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Prezes ULC dopuścił do niezgodnej z przepisami prawa praktyki przepro-
wadzania części szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na podsta-
wie programów szkoleń zatwierdzonych przez niego dla innych podmiotów. 
Prezes ULC nie zapewnił również wpływu do Urzędu informacji o rzeczy-
wistej liczbie podmiotów prowadzących szkolenia oraz o liczbie i zakresie 
faktycznie przeprowadzonych szkoleń z zakresu ochrony. 

Zaniechanie zatwierdzania programów szkolenia okresowego operatorów 
kontroli bezpieczeństwa, a także dopuszczanie do przeprowadzania szkoleń 
przez podmioty korzystające z programów szkolenia zatwierdzonych dla 
innych podmiotów, powodowało ponadto uszczuplenie wpływów Skarbu 
Państwa z tytułu niepobranych opłat lotniczych za zatwierdzenie programu 
szkolenia.  [str. 50–52, 55]

Prezes ULC nierzetelnie realizował obowiązek sprawowania nadzoru nad 
przebiegiem szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym kon-
trolowania ich przebiegu. W badanym okresie Prezes ULC przeprowadził 
jedynie cztery takie kontrole, wszystkie w 2015 r. Od połowy września 
2015 r. do końca I półrocza 2017 r. zaniechał ich przeprowadzania pomimo, 
że kontrole zrealizowane w 2015 r. ujawniły występowanie nieprawidłowo-
ści o znacznej skali i wadze, wskazujących na konieczność objęcia procesów 
szkoleniowych szczególnym nadzorem. Prezes ULC nie korzystał również, 
w dostatecznym stopniu, z możliwości sprawdzenia prawidłowości prze-
biegu tych szkoleń w trakcie kontroli przeprowadzanych na podstawie 
Krajowego Programu Kontroli Jakości. Jedynie w toku pięciu z 57 kontroli 
zgodności, poddanych przez NIK analizie, sprawdzono prawidłowość prze-
biegu procesów szkoleniowych. Tylko w toku czterech kontroli spośród 42 
przeprowadzonych w podmiotach posiadających programy szkoleń, spraw-
dzono aktualność tych programów. Prezes ULC, w przypadku stwierdzenia, 
że szkolenie zostało przeprowadzone nieprawidłowo, rzadko korzystał 
z prawa uznania go za nieważne.  [str. 47–50]

Nierzetelny nadzór Prezesa ULC nad operatorami kontroli  
bezpieczeństwa

Prezes ULC nie wykreślał instruktorów przeprowadzających rażąco nie-
prawidłowo szkolenia i egzaminy z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, 
z prowadzonego przez siebie wykazu instruktorów, bądź nie zawieszał ich 
działalności pomimo, że zobowiązywały go do tego przepisy Krajowego 
Programu Szkolenia. Zaniechania w tym zakresie miały miejsce we wszyst-
kich dziewięciu kontrolach, przeprowadzonych przez ULC, obejmujących 
przebieg procesów szkoleniowych. Prezes ULC nierzetelnie realizował rów-
nież obowiązek wykreślania z powyższego wykazu instruktorów, którzy 
nie spełnili wymogu poddania się szkoleniu okresowemu, warunkującemu 
zachowanie posiadanych uprawnień. Wykreśleń z tego tytułu Prezes ULC 
dokonywał z opóźnieniem sięgającym nawet 1,5 miesiąca. Przyczyną 
powyższych zaniechań i opóźnień był niedostateczny ze strony Prezesa ULC 
nadzór nad ich pracą, w tym monitoring aktualności posiadanych przez 
instruktorów uprawnień.  [str. 52–53]
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Prezes ULC nierzetelnie sprawował nadzór nad ważnością certyfikatów 
OKB wydanych operatorom kontroli bezpieczeństwa. Nierzetelnie pro-
wadził także listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, na którą do końca 
I półrocza 2017 r. wpisał 4196 operatorów. Do października 2016 r. nie 
weryfikował ważności udzielonych operatorom uprawnień. Działania 
sprawdzające w tym zakresie, podjęte przez Prezesa ULC w okresie póź-
niejszym, nie były wystarczające i w pełni skuteczne. Do końca I półrocza 
2017 r., Prezes ULC zweryfikował i wykreślił z wymienionej wyżej listy 
jedynie 222 operatorów, którzy nie udokumentowali posiadania waż-
nych certyfikatów. Wśród nich był operator, którego ważność certyfikatu 
upłynęła blisko 2,5 roku wcześniej. Do tego czasu aż 964 operatorów nie 
przekazało do ULC kopii dokumentów potwierdzających poddanie się 
procesowi ponownej certyfikacji. W rezultacie, lista operatorów kontroli 
bezpieczeństwa nie była w pełni kompletna i wiarygodna. Widniały na niej 
osoby, co do których Prezes ULC nie posiadał informacji o ważności posia-
danych przez nie certyfikatów OKB.  [str. 53–54]

Wszyscy zarządzający lotniskami, objęci kontrolą NIK, nie realizowali 
prawidłowo zadań szkoleniowych określonych w Krajowym Programie 
Szkolenia. Podmioty te nie poddawały zatrudnianego personelu wszyst-
kim wymaganym szkoleniom, warunkującym możliwość wykonywania 
zadań ochrony na danym stanowisku pracy. Przede wszystkim, ośmiu z 11 
zarządzających lotniskami nie zapewniło prawidłowego przebiegu szkole-
nia okresowego operatorów kontroli bezpieczeństwa, weryfikującego ich 
zdolność do rozpoznawania obrazów przedmiotów, których wprowadze-
nie do stref chronionych lotnisk, w tym na pokłady statków powietrznych, 
jest zabronione22. Sześciu zarządzających lotniskami nie przestrzegało 
obowiązku poddawania operatorów ponownej certyfikacji w określonym 
przepisami terminie, w wyniku czego niektórzy operatorzy realizowali 
te kontrole nielegalnie, bo bez ważnych uprawnień, nawet przez okres 
blisko trzech miesięcy. Ponadto trzech zarządzających lotniskami nie-
prawidłowo realizowało obowiązek przeprowadzania okresowych ocen 
skuteczności pracy operatorów przy wykrywaniu przedmiotów zabronio-
nych, stanowiących jedną z przesłanek do ponownej ich certyfikacji.  [str. 
54–56]

Realizacja Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego (KPKJ) przez Prezesa ULC oraz przez zarządzają-
cych lotniskami 

Prezes ULC z należytą starannością realizował niektóre z obowiązków 
określonych w Krajowym Programie Kontroli Jakości. Zapewnił rzetelne, 
planowe i zgodne z przepisami przeprowadzanie kontroli zgodności 
w podmiotach, realizujących zadania związane z ochroną lotnictwa 
cywilnego. Kontrole przeprowadzał na podstawie rzetelnej analizy 
ryzyk, w oparciu o roczne harmonogramy kontroli zgodności. Zapewnił 
również rzetelne prowadzenie systemu rejestrującego wyniki tych kon-

22  Wykaz przedmiotów, których wniesienie (lub wwiezienie) do stref zastrzeżonych lotnisk 
i ich części krytycznych (w tym na pokłady statków powietrznych) jest zabronione obrazuje 
Infografika nr 2, stanowiąca załącznik nr 6.5 do Informacji.
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troli. Jednakże pozostałe zadania określone w tym programie, dotyczące 
przede wszystkim przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie oceny 
ujawnianych nieprawidłowości w ochronie lotnictwa i skutecznego 
przeciwdziałania ich występowaniu, Prezes ULC realizował na niedo-
statecznym poziomie.  [str. 41]

Prezes ULC nie opracował rozwiązań systemowych zapewniających sku-
teczne i trwałe eliminowanie nieprawidłowości w realizacji zadań ochrony, 
ujawnionych w toku tych kontroli. Prezes ULC przyjął kryteria oceny stanu 
ochrony w kontrolowanych podmiotach nieadekwatne do skali i wagi 
ujawnianych nieprawidłowości. Oceny stanu ochrony lotnictwa cywilnego 
w nadzorowanych podmiotach, w przypadku ujawniania nieprawidłowości 
o identycznym lub podobnym charakterze i skali, nie były formułowane 
jednolicie. Nie zawsze oceny te odpowiadały przyjętym kryteriom ich 
przyznawania. Rzadko formułowana była ocena wskazująca na krytycznie 
niski poziom ochrony, wynikający ze znacznej skali i wagi ujawnianych 
nieprawidłowości, mających bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu 
ochrony kontrolowanego podmiotu23.  [str. 41–44]

Niska była skuteczność egzekwowania przez Prezesa ULC realizacji zaleceń, 
formułowanych przez audytorów po przeprowadzeniu kontroli zgodności. 
Niektóre z podmiotów nie usuwały w sposób trwały przyczyn występo-
wania nieprawidłowości, w tym zwłaszcza tych, które istotnie wpływały 
na obniżenie poziomu ochrony. Dotyczyło to m.in. nieprawidłowości w: 
przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu; ochronie 
statków powietrznych w miejscach ich postoju oraz rekrutacji personelu 
realizującego zadania ochrony. W rezultacie były one ujawniane w kolej-
nych kontrolach. Wpływ na to, obok niewystarczającego przygotowania 
pracowników służb ochrony lotniska i niedostatecznego nadzoru nad ich 
pracą, miało zbyt rzadkie korzystanie przez Prezesa ULC z możliwości 
nakładania kar finansowych na te podmioty, które uporczywie uchylały się 
od trwałego usunięcia nieprawidłowości.  [str. 44–45]

Prezes ULC wydawał certyfikaty audytora krajowego i wewnętrznego 
z naruszeniem prawa. Spośród 17 skontrolowanych przez NIK postępowań 
w sprawie wydania certyfikatu audytora krajowego, aż w 15 przypadkach 
(88,2%) zostały one wydane pomimo niespełnienia wszystkich wymogów 
określonych w Prawie lotniczym, Krajowego Programu Kontroli Jakości 
i przepisach unijnych. W przypadku audytorów wewnętrznych dotyczyło 
to 70% postępowań (14 z 20). Niezgodnie z przepisami dokumentowano 
przebieg egzaminów na audytora. Większość protokołów egzaminacyjnych 
(75%) nie zawierała wszystkich wymaganych informacji o wynikach egza-
minów. 

Prezes ULC nierzetelnie prowadził listę audytorów krajowych. Lista nie 
zawierała wszystkich wymaganych informacji. Nie była również aktu-
alizowana, do czego przyczynił się brak weryfikacji wypełniania przez 

23  Poziom ten jest definiowany w § 23 ust. 1 pkt 4 KPKJ jako kategoria 4 oceny stanu ochrony. Kategoria 
ta oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu 
ochrony lotnictwa cywilnego, a stwierdzone poważne uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę 
kontrolowanego podmiotu.
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audytorów obowiązku poddania się szkoleniu okresowemu, wymaganemu 
przepisami Krajowego Programu Szkolenia. Spełnienie tego wymogu 
warunkowało utrzymanie ważności uprawnień do wykonywania czynności 
audytorskich. [str. 45–46]

Pięciu zarządzających lotniskami nieprawidłowo usytuowało audyto-
rów wewnętrznych w swoich strukturach organizacyjnych. Audytorzy 
wewnętrzni, obok czynności bezpośrednio związanych z kontrolami zgod-
ności, wykonywali inne zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego. 
Stwarzało to realne zagrożenie dla ich niezależności, wymaganej przepi-
sami, a także obiektywizmu w postępowaniach kontrolnych. 

Mając na uwadze znaczną skalę i powtarzalność nieprawidłowości w reali-
zacji zadań ochrony, ujawnianych w kontrolach przeprowadzanych przez 
audytorów krajowych oraz sygnalizowanych przez Straż Graniczną, Izba 
ocenia funkcjonowanie rozwiązań systemowych wewnętrznej kontroli 
zgodności jako mało skuteczne.  [str. 46–47, 31–40]

Minister właściwy do spraw transportu w niewystarczającym zakresie spra-
wował nadzór nad ochroną lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej 
ingerencji, w tym nad działalnością Prezesa ULC w obszarze ochrony24. 
Przede wszystkim Minister nie zapewnił pozyskiwania od Prezesa ULC peł-
nych informacji, przedstawiających sposób sprawowania przez ten organ 
nadzoru nad realizacją zadań ochrony, określonych w Prawie lotniczym. 
Braki dotyczyły informacji o sposobie sprawowania nadzoru nad realizacją: 
Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, programów ochrony 
lotnisk i programów ochrony przedsiębiorstw prowadzonych przez pod-
mioty wykonujące działalność gospodarczą w lotnictwie cywilnym, a także 
nadzoru nad działalnością służb ochrony lotnisk. Przekazywane sprawoz-
dania, zawierające głównie dane statystyczne, nie stanowiły wystarczającej 
podstawy do formułowania rzetelnych ocen działalności Prezesa ULC w tym 
zakresie. Minister, w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością 
Prezesa ULC, nie korzystał również z możliwości przeprowadzania kon-
troli, obejmującej realizację przez ten organ zadań związanych z ochroną 
lotnictwa cywilnego.  [str. 56–57]

Działania legislacyjne prowadzone przez Ministra w latach 2015–2017 
(I połowa) zapewniały pełną implementację przepisów Unii Europejskiej 
o ochronie lotnictwa cywilnego. Minister rzetelnie monitorował zmiany prze-
pisów unijnych. W przypadku stwierdzenia konieczności ich implementacji, 
prowadził prace legislacyjne zmierzające do wdrożenia stosownych zmian 
w przepisach krajowych. Prace te dotyczyły nowelizacji Prawa lotniczego 
i jego czterech aktów wykonawczych, odnoszących się do ochrony lotnictwa 
cywilnego. [str. 22]

24  Zgodnie z art. 16 ust. 1 Prawa lotniczego, minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym 
organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Przepis art. 16 ust. 2 tej 
ustawy stanowi, że minister ten sprawuje nadzór m.in. nad polskim lotnictwem cywilnym, w zakresie 
ustalonym w Prawie lotniczym i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych. Zgodnie z art. 16 
ust. 4 minister sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa ULC.
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Wszyscy zarządzający lotniskami i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
rzetelnie wywiązywali się z obowiązków określonych w ustawie o ochro-
nie osób i mienia. Służby ochrony tych podmiotów były odpowiednio 
zorganizowane. Pracownicy realizujący ochronę fizyczną byli odpowiednio 
przygotowani pod względem wyposażenia i szkolenia.  [str. 57]

Rzetelna realizacja zadań 
ochrony, określonych 
przepisami ustawy  
o ochronie osób i mienia 
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Ustalenia kontroli wskazują, że w odniesieniu do ustaleń poprzedniej kon-
troli NIK25, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015–2017 r. (I połowa), 
nastąpiła wyraźna poprawa w sferze działań legislacyjnych, realizowanych 
przez Ministra. Ujawnione wówczas zaległości w implementacji przepisów 
unijnych w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego zostały usunięte. Przede 
wszystkim zostały wydane akty wykonawcze do Prawa lotniczego, wdraża-
jące przepisy trzech krajowych programów w obszarze ochrony lotnictwa 
cywilnego, w pełni implementujące normy unijne. Ponadto, przepisy te były 
sukcesywnie aktualizowane.
Pomimo pełnej implementacji norm unijnych do przepisów krajowych, 
niniejsza kontrola NIK ujawniła, że lotnictwo cywilne w Polsce nadal nie 
jest chronione na dostatecznym poziomie. Stwierdzono występowanie 
nieprawidłowości o dużej skali i wadze, rzutujących negatywnie na poziom 
ochrony, a w konsekwencji na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Odpowie-
dzialne za ochronę lotnictwa podmioty, w tym przede wszystkim właściwe 
organy administracji rządowej i zarządzający lotniskami powinny, zdaniem 
NIK, podjąć działania usprawniające, zmierzające w ujęciu systemowym 
do trwałego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Mając powyższe 
na uwadze, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do:

 � ministra właściwego do spraw transportu o:
1) podjęcie działań mających zapewnić skuteczne egzekwowanie 

od Prezesa ULC przekazywania informacji o działaniach związa-
nych z ochroną lotnictwa, sformułowanych w zakresie i w sposób 
umożliwiający sprawowanie na dostatecznym poziomie nadzoru nad 
działalnością tego organu oraz dokonywanie kompleksowej oceny 
stanu realizacji zadań z tego obszaru;

2) przeprowadzanie, w ramach nadzoru nad polskim lotnictwem 
cywilnym, kontroli działalności Prezesa ULC bezpośrednio związanej 
z ochroną lotnictwa cywilnego.

 � Prezesa ULC o wdrożenie systemowych rozwiązań, trwale zapew-
niających:

1) terminową aktualizację programów ochrony, na podstawie których 
podmioty działające w lotnictwie cywilnym realizują zadania ochrony;

2) rzetelne dokumentowanie procesu certyfikacji audytorów krajowych 
i wewnętrznych;

3) skuteczne egzekwowanie realizacji przez nadzorowane podmioty 
zaleceń formułowanych w wyniku kontroli zgodności;

4) sprawowanie skutecznego nadzoru nad procesami szkolenia z zakre-
su ochrony lotnictwa cywilnego, w tym kontroli ich przebiegu;

5)  bieżącą aktualizację danych zawartych w prowadzonych wykazach 
i listach merytorycznie związanych z ochroną lotnictwa cywilnego;

6) określenie i stosowanie kategorii ocen stanu ochrony adekwatnych 
do skali i wagi nieprawidłowości ujawnianych w toku kontroli zgodności 
oraz ujednolicenie postępowania w tym zakresie;

25  Kontrola Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa 
cywilnego z 2011 r., Nr P/11/062.

Uwagi końcowe

Minister 

Prezes ULC
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7) realizację ochrony stref ogólnodostępnych w portach lotniczych 
w Polsce na właściwym poziomie.

W ocenie Izby, w celu zapewnienia skutecznej realizacji powyższych zaleceń 
zasadne jest podjęcie przez Ministra i Prezesa ULC prac nad wprowadze-
niem zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym:

 y doprecyzowanie, w przepisach § 12 załącznika do rozporządze-
nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego, procedury aktualizacji programów ochrony, w tym terminu 
ich aktualizacji tak, aby jednoznacznie określone było, kiedy upływają 
terminy, w których podmioty realizujące zadania ochrony lotnictwa 
cywilnego mają obligatoryjny obowiązek przedłożenia projektów 
zmian tych programów i terminy, w których Prezes ULC ma obowiązek 
dokonać ich zatwierdzenia; 

 y doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów załącznika do rozporzą-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego, w tym § 12 oraz § 13 ust. 12, tak, aby 
operatorzy kontroli bezpieczeństwa poddawani byli szkoleniu okre-
sowemu operatorów kontroli bezpieczeństwa na podstawie programu 
szkolenia, zatwierdzonego przez Prezesa ULC;

 y uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 
oraz przepisów załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w spra-
wie Krajowego Programu Szkolenia o regulacje dotyczące terminu 
ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, określo-
nego ramowo w pkt 11.3.1 lit. b i lit. c załącznika do rozporządzenia 
2015/1998, tak, aby nowelizacja przepisów skutecznie zapobiegała 
dopuszczaniu operatorów nieposiadających ważnych certyfikatów 
do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa osób i rzeczy w okresie 
3-miesięcznym, o którym mowa w pkt 11.3.4 powołanego wyżej załącz-
nika do rozporządzenia 2015/1998;

 y doprecyzowanie w art. 186c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lot-
nicze sposobu cofania uprawnień zarejestrowanym agentom, tak jak 
dokonano tego w przypadku cofania uprawnień zarejestrowanym 
dostawcom zaopatrzenia pokładowego (art. 186d ust. 4 Prawa lotni-
czego) i znanym nadawcom (art. 186e ust. 4);

 y uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, 
w tym art. 186c, 186d i 186e o regulacje stanowiące o sposobie ponow-
nego nadawania podmiotom działającym w lotnictwie cywilnym odpo-
wiednio statusu zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy 
zaopatrzenia pokładowego i znanego nadawcy.

NIK zauważa również pilną konieczność wzmocnienia zasobów kadrowych 
ULC do poziomu zapewniającego realną możliwość rzetelnej realizacji 
wszystkich zadań związanych z ochronę lotnictwa cywilnego.

Minister oraz Prezes 
ULC
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do zarządzających lotniskami o podjęcie 
działań zapewniających prawidłową ochronę lotnictwa cywilnego, w tym 
przede wszystkim o:

1)  zapewnienie, aby zadania z zakresu ochrony realizowały wyłącznie 
te osoby, które poddały się terminowo wszystkim szkoleniom wyma-
ganym przepisami KPS na danym stanowisku pracy, a w przypadku 
kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu, nadzoru i patroli – osoby 
te posiadały również ważny certyfikat;

2)  zapewnienie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przy użyciu 
urządzeń w pełni sprawnych i sprawdzonych w zakresie spełniania 
warunków techniczno-eksploatacyjnych i oprogramowania;

3)  przeprowadzanie szkolenia okresowego dla operatorów kontroli bez-
pieczeństwa na podstawie programów zatwierdzonych przez Prezesa 
ULC i rzetelnego dokumentowania ich przebiegu;

4)  przeprowadzanie cyklicznie testów ochrony wymaganych przepisami 
KPKJ i prawem unijnym;

5)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ochrony lotnisk 
i centrów koordynacji antykryzysowych.

Zarządzający 

lotniskami
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5.1. Prowadzenie przez ministra prac legislacyjnych, 
dostosowujących przepisy krajowe z zakresu ochrony 
lotnictwa cywilnego do przepisów Unii Europejskiej

Minister w latach 2015–2017 (I połowa) prowadził prace legislacyjne 
związane ze zmianą przepisów UE w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 
Prace te monitorowane były w ministerstwie właściwym do spraw trans-
portu w ramach Elektronicznego System Transpozycji Prawa Europejskiego 
(e-step)26. W przypadku stwierdzenia konieczności transpozycji przepisów 
prawa UE, w ministerstwie właściwym do spraw transportu podejmowane 
były działania legislacyjne zmierzające do zapewnienia ich stosowania. 
W ramach tych prac koordynowano system e-step poprzez przypisanie 
aktu prawnego do osób odpowiedzialnych w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych urzędu, jak również monitorowano zmiany przepisów 
UE na potrzeby bieżącej pracy. W okresie objętym kontrolą, w związku 
z koniecznością dostosowania przepisów prawa krajowego w obszarze 
ochrony lotnictwa cywilnego do nowych lub znowelizowanych unijnych 
aktów prawnych, Ministerstwo prowadziło prace legislacyjne dotyczące 
pięciu aktów prawnych, w tym Prawa lotniczego i czterech aktów wyko-
nawczych. 

W ramach prac legislacyjnych Minister efektywnie współpracował z Radą 
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym27 (ROiULC). W szczególności 
współpraca ta dotyczyła rekomendowanych przez Radę rozwiązań legisla-
cyjnych w zakresie zmian w rozporządzeniu w sprawie KPOLC.

5.2. Realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 
Cywilnego28

KPOLC jest programem wiodącym w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego. 
Stanowi o tym przepis art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2008/300, według 
którego każde państwo członkowskie sporządza, stosuje i utrzymuje 
w mocy krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego, który określa 
obowiązki w zakresie wdrażania wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego, ustanowionych tym rozporządzeniem i opisuje środki 
wymagane w tym celu m.in. przez podmioty działające w sferze lotnictwa 
cywilnego.

5.2.1. Realizacja KPOLC przez Prezesa ULC
Prezes ULC nie realizował prawidłowo szeregu zadań określonych w KPOLC. 
Niedostatecznie nadzorował również realizację zadań ochrony, określonych 
w KPOLC i przepisach unijnych, przez podmioty działające w lotnictwie 
cywilnym. Jedną z podstawowych przyczyn niedostatecznej realizacji zadań 

26  W ramach tego systemu, Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw (KKTD) – Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, monitoruje publikacje aktów prawnych UE w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, wprowadza je do systemu i przypisuje ministerstwu wiodącemu, odpowiadającemu 
za ich transpozycję, w celu dalszych prac.

27  ROiULC – organ opiniodawczo-doradczy działający przy Ministrze na podstawie art. 19 Prawa 
lotniczego.

28  Stan faktyczny, ustalony przez NIK w zakresie realizacji zadań KPOLC, jest utrwalony 
szczegółowo w aktach niniejszej kontroli. 
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ochrony, określonych w KPOLC, były nieadekwatne liczbowo do ich zakresu 
kadry, zatrudnione w jednostce organizacyjnej ULC, realizującej bezpośrednio 
te zadania.

1. Prezes ULC nie zapewnił zgodnego z przepisami KPOLC przebiegu 
aktualizacji programów ochrony, stanowiących – stosownie do przepisu 
art. 188 ust. 1 Prawa lotniczego – podstawę realizacji przez nadzorowane 
podmioty zadań związanych z ochroną29. Programy stanowiły zbiór regu-
lacji wewnętrznych, dotyczących istotnych w tym zakresie obszarów, jak30: 
organizacja ochrony, w tym w sytuacjach kryzysowych, wymagania doty-
czące personelu, stosowane środki ochrony z uwzględnieniem aktualnie 
istniejących zagrożeń i kontrola jakości.

W okresie objętym kontrolą (lata 2015–I połowa 2017 r.) 121 programów 
ochrony wymagało aktualizacji. Spośród tych programów aż 77 (63,6 %) 
poddano temu procesowi z opóźnieniem w odniesieniu do maksymalnego 
terminu dwóch lat, określonego przepisem § 12 ust. 1 KPOLC. Na dzień 
30.06.2017 r., spośród 136 podmiotów realizujących zadania ochrony, 
39 (28,7%) wykonywało je na podstawie programów, których aktualizacje 
nie zostały zatwierdzone przez Prezesa ULC. 

Powyższy stan był, w głównej mierze, wynikiem przyjęcia przez Prezesa 
ULC błędnej interpretacji przepisów § 12 KPOLC31, według której dla zacho-
wania wymogu aktualizacji programu ochrony nie rzadziej niż raz na dwa 
lata, podmiot powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie zmian w jego treści 
przed upływem dwóch lat od daty wydania ostatniej decyzji zatwierdzają-
cej zawarte w nim zapisy. Skutkiem tego niektóre podmioty przedkładały 
Prezesowi ULC projekt zmiany programu nawet w dniu poprzedzającym 
upływ terminu 2-letniego. Do opóźnień w aktualizacji programów ochrony 
przyczyniała się, obok zaniedbania realizacji tego obowiązku przez podmioty 
nadzorowane, przewlekłość uzgodnień ich zmian przez właściwe organy 
Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także brak systemowych 
działań monitujących nadzorowane podmioty w tym zakresie. W skrajnym 
przypadku, o istnieniu obowiązku aktualizacji programu ochrony Prezes 
ULC przypominał jednemu z przewoźników lotniczych po upływie blisko 
8,5 miesiąca od dnia, w którym upłynął powyższy 2-letni termin. Podmiot ten 
przedłożył Prezesowi ULC wymagany projekt aktualizacji programu ochrony 
dopiero dziewięć miesięcy po ww. terminie.

29  Przepis art. 188 ust. 1 Prawa lotniczego stanowi, że zadania ochrony są realizowane zgodnie 
z programami ochrony poszczególnych lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających 
służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanych agentów oraz inne podmioty prowadzące działalność 
lotniczą. 

30  Zawartość programów ochrony regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących 
programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1679, ze zm.). Od dnia 21.03.2018 r. 
obowiązuje tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 485.

31  Przepis § 12 ust. 1 KPOLC stanowi, że „Zarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, zarejestrowani 
agenci i zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
aktualizują, z uwzględnieniem istniejącego zagrożenia, swoje programy ochrony w zakresie zawartych 
w nich procedur i informacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata”. Przepis § 12 ust. 2 KPOLC stanowi,  
że powyższe aktualizacje, związane z poziomem ochrony, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa ULC.
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procesów aktualizacji 
programów ochrony 

lotnictwa cywilnego

Nieprawidłowa 
wykładnia przepisów 
KPOLC dotyczących 

aktualizacji programów 
ochrony



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

29

W rezultacie, Prezes ULC nie zapewnił wykonywania przez określone 
w KPOLC podmioty, w tym przez sześciu zarządzających lotniskami, zadań 
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie aktualnych i zatwier-
dzonych programów ochrony. Spośród 77 programów zaktualizowanych 
po upływie terminu 2 lat, zatwierdzenie przez Prezesa ULC zmian ich treści 
w 70 przypadkach nastąpiło z opóźnieniem przekraczającym miesiąc, przy 
czym w 66 przypadkach (85,7%) opóźnienie sięgało nawet 10 miesięcy, 
a w czterech przypadkach przekraczało okres jednego roku. W dwóch 
skrajnych przypadkach programy ochrony zostały zaktualizowane z opóź-
nieniem sięgającym nawet 21 miesięcy. 

2. Prezes ULC nieprawidłowo wyznaczał zarejestrowanych agentów – podmioty 
odpowiedzialne za dostarczanie na pokłady statków powietrznych ładunków 
i poczty odpowiednio sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa32. 

Kontrola pięciu spośród 15 postępowań administracyjnych w sprawie 
wyznaczenia zarejestrowanego agenta, przeprowadzonych przez Prezesa 
ULC w okresie objętym kontrolą wykazała, że w toku wizji lokalnych, 
dokonywanych w każdej wnioskowanej lokalizacji, nie sprawdzano speł-
nianiania przez wnioskodawców wszystkich wymagań33, warunkujących, 
zgodnie z przepisem art. 186c ust. 1 Prawa lotniczego, wyznaczenie zare-
jestrowanego agenta. W listach kontrolnych, stosowanych w toku wizji 
lokalnych, nie ujęto obowiązku sprawdzenia i odnotowania, czy pracownicy 
zatrudnieni we wnioskowanej lokalizacji, zostali objęci wszystkimi szko-
leniami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, wymaganymi na danym 
stanowisku pracy34. Nie uwzględniono m.in. obowiązku odnotowania faktu 
poddania się pracowników bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące 
środki ochrony, specjalistycznemu szkoleniu, określonemu w pkt 11.2.4 
załącznika do rozporządzenia 2015/1998. 

Stwierdzono ponadto, że Prezes ULC w jednym przypadku wyznaczył zare-
jestrowanego agenta pomimo nieuzyskania od komendanta właściwego 
oddziału Straży Granicznej informacji wymaganej przepisem art. 186c 
ust. 1 Prawa lotniczego, stanowiącej o braku negatywnych przesłanek 
do tego wyznaczenia. 

2.1. Pomimo istnienia określonego przepisem art. 186c ust. 1 Prawa 
lotniczego obowiązku wyznaczania zarejestrowanych agentów w drodze 

32  Zgodnie z przepisami § 61 KPOLC, ładunki i poczta podlegają kontroli w zakresie ochrony, którą 
zapewniają zarejestrowani agenci, wyznaczani przez Prezesa ULC zgodnie z art. 186c Prawa 
lotniczego, z uwzględnieniem przepisów pkt 6.3.1.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998. 
Wyznaczenie zarejestrowanego agenta prowadzone było, stosownie do pkt 6.3.1.1 załącznika 
do rozporządzenia 2015/1998, odrębnie dla każdej wnioskowanej lokalizacji, po dokonaniu 
wizji lokalnej, wymaganej przepisem pkt 6.3.1.2 lit. b powołanego rozporządzenia. Według 
stanu na dzień 30.06.2017 r. zadania zarejestrowanego agenta realizowało 31 podmiotów 
w 45 lokalizacjach.

33  Wymagania określone są w przepisach art. 186c ust. 2 Prawa lotniczego i w pkt 6.3.1.2 
rozporządzenia 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998.

34  O obowiązku ukończenia odpowiedniego szkolenia, warunkującego stosowanie środków ochrony 
stanowią przepisy pkt 11.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, w tym w szczególności 
pkt 11.2.1.1, według którego Przed otrzymaniem upoważnienia do stosowania bez nadzoru środków 
kontroli w zakresie ochrony dane osoby mają ukończone odpowiednie szkolenia z wynikiem 
pozytywnym.
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decyzji administracyjnej, ich ponowne wyznaczenie35 następowało z pomi-
nięciem tego trybu. Kontrola pięciu z 16 postępowań w sprawie ponow-
nego przyznania podmiotom statusu zarejestrowanego agenta wykazała, 
że w każdym przypadku ponowne wyznaczenie nastąpiło jedynie poprzez 
przekazanie podmiotowi drogą elektroniczną zawiadomienia o przedłuże-
niu tego statusu, na okres dalszych pięciu lat. 

2.2. Nieprawidłowo dokonywane było również ponowne wyznaczenie zare-
jestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego36. Pomimo obowiązku 
przyznawania tego statusu, zgodnie z przepisem art. 186d ust. 1 Prawa lot-
niczego, w drodze decyzji administracyjnej, ponowne wyznaczenie nastę-
powało z pominięciem tego trybu – poprzez pisemną informację, kierowaną 
do zainteresowanego podmiotu. Kontrola wykazała również, że w dwóch 
postępowaniach, skontrolowanych przez NIK, z siedmiu mających miejsce 
w okresie objętym kontrolą, ponowne wyznaczenie nastąpiło z pomi-
nięciem obowiązku sprawdzenia, w ramach wizji lokalnej, czy podmioty 
prawidłowo wykonują kontrolę bezpieczeństwa przesyłek zaopatrzenia 
pokładowego. Tym samym nie dokonano sprawdzenia, czy spełniają one 
nadal jeden z wymogów określonych w pkt 8.1.5.1 lit. d, w zw. z pkt 8.1.3.2 
lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/199837, warunkujący, zgodnie 
z przepisem art. 186d ust. 1 Prawa lotniczego, ich wyznaczenie. 

3. Prezes ULC prowadził listę osób odpowiedzialnych w nadzorowanych 
podmiotach za ochronę lotnictwa (security managerów) niezgodnie z prze-
pisem § 2 ust. 1 pkt 6 lit. d KPOLC. W miejsce listy, ujmującej wszystkie 
osoby odpowiedzialne za ochronę we wszystkich podmiotach nadzorowa-
nych, Prezes ULC prowadził dziewięć odrębnych list, według statusu pod-
miotów zatrudniających te osoby38. Listy te prowadzone były nierzetelnie 
i niezgodnie z przepisem § 2 ust. 2 KPOLC. Nie zawierały wszystkich danych 
o osobach odpowiedzialnych za ochronę, w tym telefonicznych danych kon-
taktowych oraz adresów poczty elektronicznej, bądź zawierały informacje 
niekompletne i nieaktualne. Ponadto zawierały dodatkowe informacje, 
nie wymagane tym przepisem. Nie ujęto w nich osób odpowiedzialnych 
za ochronę lotnictwa cywilnego, wyznaczonych przez 22 podmioty, spośród 
306 nadzorowanych przez Prezesa ULC. Wśród tych osób: trzy były zatrud-
nione przez zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego, 18 
osób było zatrudnionych przez znanych dostawców zaopatrzenia portu 
lotniczego, a jedna osoba była zatrudniona przez podmiot zapewniający 
służby żeglugi powietrznej. 

35  Stosownie do pkt 6.3.1.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, zarejestrowany agent jest 
poddawany ponownemu zatwierdzeniu w regularnych odstępach czasu, nieprzekraczających 
5 lat. 

36  Zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego to podmiot działający w lotnictwie cywilnym, 
którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony, wystarczającymi, 
by zezwolić na dostawy zaopatrzenia pokładowego bezpośrednio na pokład statku powietrznego. 
Stosownie do pkt 8.1.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podmioty te są poddawane 
ponownemu zatwierdzeniu w regularnych odstępach czasu, nieprzekraczających 5 lat.

37  Do dnia 1.02.2016 r. rozporządzenia 2010/185.
38  Według statusu: certyfikowany i koncesjonowany przewoźnik lotniczy; port lotniczy; małe 

lotnisko; instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego; zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia 
pokładowego; znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego; zarejestrowani agenci; znani nadawcy 
oraz znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego. 
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Prezes ULC nie zapewnił zgodnego z uregulowaniami wewnętrznymi ULC 
prowadzenia listy podmiotów realizujących zadania ochrony lotnictwa 
cywilnego, nadzorowanych przez ten organ39. Lista była niekompletna 
– nie zawierała 11 podmiotów, w tym m.in. jednego zarządzającego lot-
niskiem, jednego zarejestrowanego agenta (w jednej lokalizacji40) oraz 
znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego (w trzech lokalizacjach). 
Nazwy dwóch podmiotów, działających ogółem w 11 lokalizacjach, różniły 
się od nazw, umieszczonych na listach security managerów. W przypadku 
dwóch znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego, podmioty 
te zostały dwukrotnie wpisane na powyższą listę. Z listy tej nie wykreślono 
jednego podmiotu, który blisko 10 miesięcy wcześniej utracił status zareje-
strowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

5.2.2. Realizacja KPOLC przez zarządzających lotniskami i PAŻP
Podmioty zarządzające lotniskami, objęte kontrolą NIK, nie realizowały pra-
widłowo wielu zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Szeroką 
skalę niezgodnego z przepisami unijnymi i KPOLC realizowania tych zadań, 
mającego często charakter powtarzalny, a nawet trwały, ujawniła przede 
wszystkim dokonana przez Izbę analiza wyników kontroli zgodności, prze-
prowadzanych okresowo w tych podmiotach przez audytorów krajowych 
z ULC i audytorów wewnętrznych. NIK nie wniósł uwag do realizacji zadań 
KPOLC przez PAŻP.

1. Sześciu zarządzających lotniskami zaniedbało obowiązku aktualizacji 
w wymaganym terminie, w tym uzupełnienia, programu ochrony lotniska 
– dokumentu o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania portu lotniczego i jego ochrony przed aktami bezprawnej 
ingerencji41. Audytorzy krajowi i wewnętrzni w toku kontroli zgodności 
przeprowadzanych w portach lotniczych stwierdzali, że programy ochrony 
tych portów były niekompletne bądź zawierały nieaktualne informacje 
i uregulowania wewnętrzne42. Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 y braku, według stanu na kwiecień 2015 r., określenia w programie ochrony 
jednego z lotnisk, objętych kontrolą NIK, dwóch istotnych dla bezpieczeń-

39  Wymóg prowadzenia takiej listy został określony w § 20 ust. 2 pkt 18 lit. e Regulaminu 
organizacyjnego ULC, ustanowionego zarządzeniem Prezesa ULC w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 7.04.2014 r., zmienionego 
zarządzeniami: nr 4 z dnia 19.05.2015 r.; nr 7 z dnia 4.08.2016 r. i nr 1 z dnia 12.01.2017 r.

40  Zgodnie z przepisem pkt pkt 6.3.1.1, 6.4.1.1, 8.1.3.1 rozporządzenia 2015/1998 – wyznaczenie 
podmiotu gospodarczego, odpowiednio na: zarejestrowanego agenta, znanego nadawcę 
i zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, następuje dla lokalizacji określonej 
przez wnioskodawcę.

41  Stanowi o tym art. 188 ust. 1 Prawa lotniczego, według którego zadania ochrony realizowane 
są m.in. zgodnie z programami ochrony poszczególnych lotnisk. 

42  Zawartość programów ochrony portów lotniczych określają szczegółowo przepisy załącznika 
nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie 
cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485). Program ochrony portu lotniczego powinien zawierać m.in. 
aktualne dane w zakresie: organizacji ochrony portu; opisu poszczególnych stref ochronnych 
wraz opisem sposobu prowadzenia kontroli dostępu, sprawdzania pojazdów, kontroli w zakresie 
ochrony: pasażerów i bagażu kabinowego, osób niebędących pasażerami, bagażu rejestrowanego, 
ładunków i poczty oraz zaopatrzenia portu lotniczego i zaopatrzenia pokładowego; wymagań 
dotyczących personelu; planowanych działań na wypadek sytuacji kryzysowych; warunków 
wydawania dokumentów uprawniających do poruszania się na terenie portu; planów i map lotniska 
z przebiegiem granic pomiędzy strefami, usytuowaniem wszelkich obiektów i wydzielonych 
jednostek organizacyjnych zarządzającego, znajdujących się na terenie portu.
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stwa procedur kontroli, w tym procedury jednoznacznie określającej 
metodę wyrywkowego wyboru 10–20% bagażu kabinowego do dodat-
kowej kontroli manualnej oraz procedury regulującej wprowadzanie, 
kontrolę i zabezpieczenie dostaw zaopatrzenia portu lotniczego, realizo-
wanego we własnym zakresie lub przez nieznanych dostawców; 

 y braku, według stanu na lipiec 2015 r., ujęcia w programie ochrony 
innego ze skontrolowanych lotnisk, szczegółowego opisu procedury 
zgłaszania dostaw własnych;

 y braku, według stanu na luty 2017 r., określenia w programie ochrony prze-
biegu granicy części krytycznej strefy zastrzeżonej w jednym z terminali 
funkcjonujących na kolejnym ze skontrolowanych portów lotniczych;

 y nieaktualności regulacji, procedur i map ujętych w programie ochro-
ny innego ze skontrolowanych portów lotniczych. Zespół audytorów 
wewnętrznych tego portu lotniczego, mając powyższe na uwadze, zale-
cił w maju 2015 r. zarządzającemu portem aktualizację programu pod 
względem zasadności i aktualności dokumentów zawartych w progra-
mie. Pomimo zatwierdzenia w czerwcu 2016 r. aktualizacji programu 
przez Prezesa ULC, dwa kolejne audyty ULC, przeprowadzone w tym 
porcie we wrześniu 2016 r. i maju 2017 r. wykazały, że zarządzający 
nadal działa na podstawie nieaktualnego programu ochrony. 

Zaniedbanie obowiązku aktualizacji programów ochrony stanowiło naruszenie 
przepisu § 12 KPOLC, w zw. z art. 188 ust. 1 Prawa lotniczego i miało wpływ 
na realizację zadań ochrony zgodnie z przepisami unijnymi oraz KPOLC. 

2. Stosownie do art. 188 ust. 1b Prawa lotniczego, zarządzający lotniskami 
obowiązani są do realizacji zadań ochrony lotnictwa cywilnego m.in. przy 
pomocy zespołów ochrony lotnisk (ZOL). Spośród 11 zarządzających lot-
niskami, siedmiu nie zapewniło zgodnej z przepisami § 3 KPOLC obsługi 
organizacyjnej i prawidłowego funkcjonowania tych zespołów. Nieprawi-
dłowości w tym zakresie polegały m.in. na: 

 y ustanowianiu przez trzech zarządzających lotniskami składu ZOL 
niezgodnego z przepisem § 3 ust. 2 KPOLC bądź z postanowieniami 
regulaminów ZOL; 

 y przeprowadzaniu przez czterech zarządzających lotniskami posiedzeń 
ZOL w składzie niezgodnym z przepisem § 3 ust. 2 KPOLC. Przykła-
dowo, w jednym z portów lotniczych w czterech posiedzeniach nie 
uczestniczył przedstawiciel zarządzającego, a w dwóch przedstawiciel 
służby ochrony tego lotniska i Służby Celnej;

 y niezwołaniu przez jednego z zarządzających lotniskiem posiedzenia 
ZOL w II kw. 2015 r., co było niezgodne z § 3 ust. 5 KPOLC;

 y nieopracowaniu regulaminu działalności ZOL przez jeden z podmiotów 
zarządzających lotniskiem. O obowiązku opracowania i wdrożenia 
takiego regulaminu stanowi przepis § 2 ust. 1 pkt 10 lit. i KPOLC43. 

43  Według przepisu § 2 ust. 1 pkt 10 lit. i KPOLC, działania podejmowane w ramach KPOLC realizuje 
zarządzający lotniskiem w zakresie: kierowania działalnością zespołu ochrony lotniska, określoną 
w regulaminie tego zespołu. Przepis § 3 ust. 6 KPOLC stanowi, że wewnętrzną organizację i sposób 
funkcjonowania ZOL określa program ochrony. Do opracowania takiego programu zobowiązuje 
zarządzającego lotniskiem przepis § 2 ust. 1 pkt 10 lit. e KPOLC. Zgodnie z przepisem § 3 
ust. 2 KPOLC, pracom ZOL przewodniczy zarządzający bądź osoba przez niego wyznaczona 
na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a KPOLC.
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Niezgodna z KPOLC organizacja pracy ZOL sprzyjała nieprawidłowemu 
realizowaniu przez zarządzających lotniskami zadań ochrony. Zespoły te, 
stosownie do przepisów rozdziału 2 KPOLC, pełniły bowiem istotną rolę 
w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony portów lotniczych.

Ponadto, jeden z zarządzających lotniskiem, objęty kontrolą NIK, nie zre-
alizował 10 spośród 19 zaleceń i uwag, dotyczących ochrony lotnictwa 
cywilnego, sformułowanych przez ZOL w latach 2015–2016. 

3. Pięciu spośród 11 zarządzających lotniskami, poddanych kontroli 
nie przygotowało się należycie do działania w sytuacjach kryzysowych. 
Czterech z nich niedostatecznie – niezgodnie z przepisami § 8 KPOLC wypo-
sażyło centra koordynacji antykryzysowej. Stwierdzono w tym zakresie, że:

 y jeden z zarządzających lotniskami nie wyposażył centrum w: środki 
łączności przewodowej, sprzęt telewizyjny, dokumentację techniczną 
i kopię programu ochrony lotniska, plany wnętrz wszystkich statków 
powietrznych realizujących regularne loty z tego portu, spis numerów 
telefonów podmiotów działających na lotnisku i instytucji państwo-
wych, uczestniczących w systemie reagowania kryzysowego;

 y zarządzający innym lotniskiem nie wyposażył centrum w aktualną 
wersję programu ochrony lotnisk oraz aktualne mapy i plany lotnisk. 
Zarządzający kolejnymi dwoma lotniskami objętymi kontrolą, również 
nie wyposażyli swoich centrów w aktualne mapy i plany lotnisk;

 y dwóch zarządzających lotniskami nie opracowało, m.in. we współ-
pracy z przewoźnikiem lotniczym wykonującym największą liczbę 
operacji lotniczych na danym lotnisku, planów działań na wypadek 
sytuacji kryzysowych, do czego zarządzającego zobowiązywał przepis 
§ 7 ust. 1 KPOLC.

Niedostateczne przygotowanie centrów koordynacji antykryzysowej sta-
nowiło zagrożenie dla prawidłowej realizacji zadań ochrony, w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzający lotniskami o statusie portów 
lotniczych bowiem, stosownie do przepisu art. 188 ust. 1b Prawa lotni-
czego, realizują zadania ochrony m.in. przy pomocy tych centrów. 

4. Dwóch zarządzających lotniskami wyznaczyło osoby odpowiedzialne 
za sprawy ochrony i szkolenie w tym zakresie niezgodnie z wymogami 
określonymi w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a KPOLC. Kontrola NIK wykazała, że:

 y jeden z zarządzających lotniskami w październiku 2016 r. wyznaczył 
osobę, która nie spełniała wymogu posiadania poświadczenia bezpie-
czeństwa, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli 
poufne, tj., wymogu ustanowionego przez zarządzającego w programie 
ochrony tego lotniska. Ponadto, od września 2014 r. osoba ta kierowała 
jednostkami organizacyjnymi portu, odpowiedzialnymi za ochronę 
lotnictwa cywilnego; pomimo braku kwalifikacji wymaganych przez 
zarządzającego na tym stanowisku pracy, określonych w regulacjach 
wewnętrznych tego podmiotu, w tym świadectw szkoleń i certyfikatów;

 y drugi z zarządzających lotniskiem wyznaczył dwie osoby odpowie-
dzialne za ochronę i szkolenie, pomimo że powołany przepis jedno-
znacznie wskazywał na obowiązek wyznaczenia jednej osoby. Korekta 
tego stanu nastąpiła dopiero w połowie października 2017 r., w trakcie 
kontroli NIK. 
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5. Dziesięciu zarządzających lotniskami nie zapewniło prawidłowego 
wyposażenia punktów kontroli w urządzenia techniczne, określone 
przepisami rozdziału 19 KPOLC, służące do kontroli bezpieczeństwa osób 
i rzeczy przed ich wprowadzeniem do stref chronionych portów lotniczych. 
Niektóre z punktów kontroli nie były wyposażone w niezbędne urządzenia, 
bądź były wyposażone w urządzenia niespełniające wymogów określonych 
przepisami § 71 i § 71a KPOLC oraz w pkt 12 załącznika do rozporządzeń 
unijnych i pkt 12 załącznika do Decyzji Komisji44. Kontrole zgodności 
przeprowadzone przez audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, 
a także niniejsza kontrola NIK, ujawniły w tym zakresie m.in., że: 

 y w trzech portach lotniczych bramki WTMD45 nie były trwale przymo-
cowane do podłoża, co stanowiło naruszenie pkt 12.1.1.3 załącznika 
do powołanych wyżej rozporządzeń unijnych. I tak: w jednym z por-
tów lotniczych audytorzy ujawnili w maju 2015 r., że dwie bramki nie 
spełniały tego wymogu; kontrole zgodności przeprowadzone na innym 
lotnisku ujawniły, że w lipcu 2016 r. dwie z ośmiu bramek, a we wrze-
śniu 2016 r. trzy z 40 bramek poddanych sprawdzeniu również nie 
były trwale zespolone z podłożem; na trzecim z tych lotnisk audyt 
przeprowadzony w marcu 2015 r. ujawnił, że jedno takie urządzenie 
nie spełniało powyższego wymogu; 

 y w trzech portach lotniczych bramki WTMD nie sygnalizowały wykry-
cia przedmiotów zabronionych46, użytych przez audytorów podczas 
testów. Stanowiło to niezgodność z przepisem pkt 12.1.1.1 powyższych 
rozporządzeń unijnych. I tak: przeprowadzona przez ULC w paździer-
niku 2015 r. kontrola w jednym z portów lotniczych wykazała, że jedna 
spośród 13 bramek WTMD, zlokalizowana w punkcie kontroli General 
Aviation47, nie sygnalizowała wykrycia przedmiotów testowych uży-
tych przez audytora; na innym lotnisku testy przeprowadzone w listo-
padzie 2015 r. ujawniły, że dwie bramki WTMD nie zasygnalizowały 
próby wniesienia do strefy zastrzeżonej ukrytego niebezpiecznego 
przedmiotu; audyt przeprowadzony w lipcu 2016 r. na kolejnym z lot-
nisk wykazał, że cztery bramki nie reagowały na przedmioty zabro-
nione sygnałem dźwiękowym i wizualnym;

 y w jednym z portów lotniczych w trzech punktach kontroli urządzenia 
RTG we wrześniu 2016 r. nie spełniały wymogu penetracji w zakresie 
grubych materiałów48;

 y w jednym porcie lotniczym zarządzający lotniskiem w okresie kwie-
cień-czerwiec 2017 r., poddał 33 urządzenia, spośród 44 (75%) użyt-

44  Rozporządzenie 2010/185, a od dnia 1.02.2016 r. 2015/1998 oraz Decyzja Komisji 2010/774, a od dnia 
1.02.2016 r. Decyzja Komisji 2015/8005.

45  Bramka WTMD – bramka magnetyczna do wykrywania metali (bramkowy detektor metalu).
46  Przedmioty zabronione określone są w dodatkach załącznika do rozporządzenia 2015/1998  

(do dnia 1.02.2016 r. rozporządzenie 2010/185), w tym w: Dodatku 1-A (w odniesieniu do osób 
niebędących pasażerami), Dodatku 4-C (w odniesieniu do pasażerów i bagażu kabinowego) oraz 
Dodatku 5-B (w odniesieniu do bagażu rejestrowanego).

47  General Aviation – ruch lotniczy z wyłączeniem lotów rozkładowych i wojskowych, realizujący 
operacje lotnicze inne niż wykorzystywane w ramach zarobkowego transportu lotniczego lub 
w ramach usług lotniczych. 

48  Wymóg prezentacji wyników penetracji grubych materiałów za pomocą urządzeń RTG określa 
przepis pkt 12.3.2 lit. d załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005. 
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kowanych do kontroli bezpieczeństwa, czynnościom testowym z opóź-
nieniem sięgającym nawet 15 dni. Wykazała to analiza dokumentacji 
eksploatacyjnej tych urządzeń, dokonana przez NIK; 

 y w ośmiu portach lotniczych, spośród 11 objętych kontrolą, zawartość 
biblioteki wirtualnych obrazów przedmiotów zabronionych (biblio-
teki TIP)49, stanowiącej oprogramowanie urządzeń RTG służących 
do kontroli bezpieczeństwa osób i wnoszonych przez nie rzeczy, nie 
była przez zarządzających lotniskami w różnych okresach, w latach 
2015–2017 (I półrocze), dostosowywana do wymogów określo-
nych w pkt 12.5.3 i 12.5.4 załącznika do Decyzji Komisji 2010/774 
(od dnia 1.02.2016 r. 2015/8005). I tak: jeden zarządzający lotniskiem 
posługiwał się przez blisko dwa lata urządzeniami RTG zawierającymi 
bibliotekę TIP niedostosowaną do wymogów powyższych przepisów, 
co ujawniły trzy następujące po sobie kontrole zgodności, przeprowa-
dzone w tym porcie w latach 2015–2016; inny zarządzający lotniskiem 
nie dokonywał aktualizacji tej biblioteki aż od dnia 26.05.2015 r., 
tj., przez ponad dwa lata; ponadto, podmiot ten nie wyznaczył admi-
nistratora systemu, odpowiedzialnego za konfigurację systemu TIP, 
co stanowiło naruszenie postanowień pkt 12.5.1.4 załącznika do roz-
porządzenia 2015/1998;

 y jeden zarządzający lotniskiem nie przeprowadzał okresowej kalibracji 
urządzeń użytkowanych do kontroli bezpieczeństwa, w tym urządzeń 
ETD50, a także nie prowadził dokumentacji serwisowej tych urządzeń;

 y jeden zarządzający lotniskiem nie wyposażył punktu kontroli, w któ-
rym sprawdzano zaopatrzenie pokładowe statków powietrznych, 
w urządzenie EDS51, w wyniku czego ładunki dostarczane na pokłady 
samolotów przeważnie były kontrolowane przy użyciu jedynie urzą-
dzeń RTG. Ujawnił to audyt przeprowadzony na tym lotnisku w lutym 
2016 r. Audyt ULC przeprowadzony w marcu 2017 r. na innym lotni-
sku wykazał, że punkt kontroli bezpieczeństwa osób korzystających 
z usług General Aviation nie został wyposażony przez zarządzającego 
tym portem w urządzenia: ETD, LEDS52 i HHMD53.

W rezultacie, operatorzy kontroli bezpieczeństwa posługujący się urządze-
niami służącymi do kontroli bezpieczeństwa, byli pozbawieni możliwości 
dokładnego sprawdzenia osób i wnoszonych rzeczy oraz ładunków i poczty, 
bądź mogli uzyskiwać w toku tych kontroli informacje niepełne, nieodpo-
wiadające stanowi rzeczywistemu. Zagrażało to bezpieczeństwu ruchu 
lotniczego, ze względu na możliwość wniesienia przedmiotów zabronio-
nych do stref zastrzeżonych lotnisk, a w szczególności na pokłady statków 
powietrznych.

49  Obowiązek aktualizacji biblioteki TIP wynika z przepisu pkt 12.5.1.5 załącznika do powołanych 
wyżej rozporządzeń unijnych oraz z pkt 12.5.6 załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005, według 
którego aktualizacja ta powinna być przeprowadzana corocznie.

50  ETD – urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych.
51  EDS – urządzenia systemu wykrywania materiałów wybuchowych.
52  LEDS – systemy i urządzenia służące do kontroli płynów, aerozoli i żeli.
53  HHMD – ręczny wykrywacz metali.
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6. Czterech zarządzających lotniskami nierzetelnie opracowało wymagane 
przepisem § 31 ust. 1 KPOLC instrukcje przepustkowe, określające warunki 
wydawania kart identyfikacyjnych portu lotniczego, uprawniających 
do wejścia do strefy zastrzeżonej lotniska oraz przepustek na wjazd pojaz-
dów na teren lotnisk. Instrukcje przepustkowe nie zawierały:

 y procedury postępowania w przypadku zagubienia karty identyfika-
cyjnej lub jej kradzieży54. Ujawniły to audyty ULC przeprowadzone 
w październiku i listopadzie 2015 r. w dwóch portach lotniczych;

 y regulacji w zakresie zwrotu przepustki jednorazowej dla pojazdu 
w okresie 24 godzin i procedury postępowania związanej z jej zwro-
tem. Stwierdzono to w toku audytu przeprowadzonego w listopadzie 
2015 r. na jednym lotnisku;

 y regulacji szczegółowo opisujących system monitorujący liczbę wyda-
nych kart identyfikacyjnych i przepustek samochodowych. Brak w tym 
zakresie ujawnił audyt przeprowadzony na jednym z lotnisk w paź-
dzierniku 2015 r.;

 y szczegółowych informacji określających, ile i jakie przedmioty 
zabronione, określone w Dodatku 1-A załącznika do rozporządzenia 
2015/1998 może wnieść na teren strefy zastrzeżonej osoba niebędąca 
pasażerem55. Ujawniła to kontrola zgodności, przeprowadzona w maju 
2017 r. w innym porcie lotniczym. Kontrola ta ujawniła również, 
że zarządzający tym portem umieścił w instrukcji przepustkowej zapis 
umożliwiający pracownikowi SOL eskortującemu osobę posiadającą 
jednorazową kartę identyfikacyjną, posługiwanie się dokumentem 
wydanym innej osobie;

 y regulacji dotyczącej bezzwłocznego informowania zarządzającego 
lotniskiem przez SUFO o rozwiązaniu umowy o pracę z jego pracow-
nikami, dedykowanymi do wykonywania na tym lotnisku kontroli 
bezpieczeństwa oraz regulacji dotyczącej zwrotu przepustek czaso-
wych, wydanych tym pracownikom. Braki w tym zakresie ujawniła 
analiza zapisów instrukcji przepustkowej, opracowanej przez jednego 
z zarządzających lotniskami.

7. Ośmiu zarządzających lotniskami wydawało czasowe karty identyfika-
cyjne portu lotniczego, uprawniające do wejścia lub przepustki upraw-
niające do wjazdu pojazdów na teren tych portów, pomimo niespełnienia 
przez osoby wnioskujące o ich wydanie wszystkich warunków określonych 
przepisami § 20 i § 28 KPOLC, pkt 1.2.3.1 załączników do rozporządzeń 
unijnych56 oraz postanowień instrukcji przepustkowych. Stwierdzono 
w tym zakresie, że: 

54  Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 KPOLC, instrukcja przepustkowa powinna określać sposób postępowania 
w przypadku utraty karty identyfikacyjnej lub przepustki dla pojazdu.

55  Brak takiej regulacji uniemożliwiał ocenę, czy wniesienie przedmiotów zabronionych wiąże się 
z wykonywaniem zadań istotnych dla funkcjonowania lotniska lub statku powietrznego albo 
wykonywania przez tę osobę obowiązków podczas lotu. 

56  Stosownie do pkt 1.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 (do dn. 1.02.2016 r. 2010/185), 
m.in. karta identyfikacyjna portu lotniczego powinna być wydana (m.in.) po pozytywnym przejściu 
sprawdzenia przeszłości danej osoby, zgodnie z pkt 11.1.3 załącznika do tych rozporządzeń. Przepis 
pkt 11.1.3 lit. b) i c) stanowi, że zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, sprawdzenie przeszłości 
obejmuje co najmniej rejestry karne wszystkich krajów pobytu oraz zatrudnienie, kształcenie 
i wszelkie przerwy – w każdym przypadku z co najmniej pięciu ostatnich lat.
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 y pięciu zarządzających lotniskami wydawało karty identyfikacyjne 
portów lotniczych, pomimo przedłożenia przez wnioskodawców 
dokumentów niekompletnych. Przykładowo: audyt przeprowadzony 
we wrześniu 2016 r. i maju 2017 r. przez ULC na jednym z lotnisk 
ujawnił wydawanie przez zarządzającego czasowych kart identyfika-
cyjnych, pomimo braku w dokumentacji informacji o numerze i dacie 
ważności wizy oraz pozwolenia na pracę; na innym lotnisku zarządza-
jący aż w 21 przypadkach, na 22 zbadane przez NIK (95,5%), wydał 
czasową kartę identyfikacyjną pomimo przedłożenia przez wniosko-
dawców dokumentów niekompletnych lub niespełniających wymagań 
instrukcji przepustkowej; zarządzający innym lotniskiem w czterech 
na 20 (20%) przypadków wydania czasowej karty identyfikacyjnej, 
zbadanych przez NIK, wydał ten dokument pomimo braku udokumen-
towania odbycia szkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa 
cywilnego, wymaganego przepisem § 20 ust. 1 KPOLC; w toku audytu 
ULC przeprowadzonego w lutym 2016 r. na kolejnym lotnisku ujaw-
niono, że zarządzający wydał czasowe karty identyfikacyjne czterem 
spośród 40 osób (10%), również pomimo niespełnienia powyższego 
wymogu;

 y pięciu zarządzających lotniskami wydawało czasowe karty identyfi-
kacyjne portu lotniczego, bez rzetelnego zweryfikowania spełniania 
przez wnioskodawców warunków do ich uzyskania. Przykładowo: 
kontrola przeprowadzona przez ULC w dn. 21.11.2016 r. na jednym 
z lotnisk wykazała, że zarządzający wydał 18 pracownikom podmio-
tów zewnętrznych kartę identyfikacyjną bez sprawdzenia przeszłości, 
w tym weryfikacji zatrudnienia, kształcenia i przerw w pracy z co naj-
mniej pięciu poprzedzających lat; audyt przeprowadzony przez ULC 
w lutym 2016 r. na innym lotnisku ujawnił, że zarządzający wydał cza-
sowe karty identyfikacyjne czterem spośród 40 osób (10%) również 
bez rzetelnego sprawdzenia przeszłości wnioskodawców, w tym prze-
biegu kształcenia, pobytu poza granicami kraju oraz niekaralności; 

 y dwóch zarządzających lotniskami wydawało przepustki na wjazd 
samochodów do stref lotniskowych objętych szczególną ochroną, 
pomimo przedłożenia przez osoby zainteresowane wniosków nie-
kompletnych. Wykazały to wyniki szczegółowej analizy zasadności 
wydania tych przepustek, przeprowadzonej przez NIK. Stwierdzono, 
że jeden z zarządzających lotniskami w 9 na 10 przypadków wydał 
przepustki czasowe na wjazd pojazdu pomimo przedłożenia niekom-
pletnych wniosków, a drugi z zarządzających w każdym z 10 przypad-
ków wydał przepustkę nie egzekwując od wnioskodawcy wymaganego 
wykazu osób uprawnionych do kierowania poszczególnymi pojazdami 
i dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie zasad poru-
szania się w polu naziemnym ruchu lotniczego oraz zasad łączności 
radiowej. 

Ponadto audyt przeprowadzony przez ULC w lipcu 2016 r. na jednym z lot-
nisk ujawnił stosowanie wzorów przepustek samochodowych, które nie 
posiadały zabezpieczeń przed ich sfałszowaniem, wymaganych przepisem 
§ 27 ust. 5 KPOLC.
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8. Żaden z zarządzających lotniskami, objętych kontrolą NIK, nie zapewnił 
prawidłowego przeprowadzania kontroli dostępu57 osób do stref zastrzeżo-
nych lotnisk i kontroli pojazdów wjeżdżających na teren lotnisk. Wskazują 
na to wyniki kontroli zgodności przeprowadzanych w latach 2015–2017 
(I połowa) przez audytorów krajowych i wewnętrznych, poddane przez NIK 
szczegółowej analizie58.

8.1. Dziewięciu zarządzających lotniskami z naruszeniem przepisów: 
pkt 1.2 załącznika do rozporządzeń unijnych i załącznika do Decyzji Komi-
sji59 oraz § 17 KPOLC, przeprowadzało kontrole dostępu osób do stref 
chronionych lotnisk. W rezultacie zarządzający umożliwiali osobom nie-
uprawnionym swobodny dostęp do tych stref. 

Przykłady

Na jedenym z lotnisk pracownicy SOL, w tym głównie z SUFO, realizujący 
kontrole dostępu do stref chronionych, umożliwili wejście do nich osobom 
nieuprawnionym, legitymującym się dokumentami wystawionymi na inne 
dane osobowe, nieważnymi bądź sfałszowanymi, w trakcie aż 18 z 34 prób 
testowych (52,9%), przeprowadzonych przez audytorów na przejściach 
służbowych. Nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono podczas każdej 
z kolejnych siedmiu kontroli, przeprowadzonych przez audytorów ULC i każ-
dego testu ochrony, przeprowadzonego przez audytorów wewnętrznych tego 
portu w okresie luty 2015 r. – kwiecień 2017 r. Ze względu na skalę i znaczenie 
naruszeń przepisów dotyczących kontroli dostępu dla zapewnienia właści-
wej ochrony lotniska, audytorzy wewnętrzni wyniki czterech testów ocenili 
na poziomie krytycznym60, wymagającym, zgodnie z KPKJ, natychmiastowych 
działań ze strony zarządzającego. 

Na innym lotnisku, w toku trzech kontroli zgodności, przeprowadzonych 
w styczniu i kwietniu 2015 r. oraz marcu 2017 r., ujawniono przypadki zezwa-
lania przez SOL na wstęp do strefy zastrzeżonej na podstawie dokumentów 
do tego nieuprawniających – bez sprawdzenia ważności i przynależności oka-
zywanych dokumentów. W styczniu 2015 r. miało to miejsce w trzech na pięć 
prób testowych, a w marcu 2017 r. w czterech z 10 takich prób. Ponadto, 
w toku testu ochrony przeprowadzonego we wrześniu 2016 r., audytor ujaw-
nił brak reakcji SOL na pozostawione bez nadzoru otwarte drzwi w przejściu 
służbowym do strefy zastrzeżonej. 

Według dokumentacji z kontroli zgodności przeprowadzanych na kolejnym 
z lotnisk objętych badaniami NIK, w toku każdego z 12 testów ochrony, prze-
prowadzonych przez audytora wewnętrznego tego portu w okresie od marca 
2015 r. do listopada 2016 r., pracownicy SOL zezwolili tej osobie na wstęp 
do strefy chronionej lotniska, pomimo że nie posiadała ona dokumentów 
upoważniających do wejścia na jego teren. Audytor aż 5-krotnie nadał nie-

57  Obowiązki związane z kontrolą dostępu osób i kontrolą pojazdów regulują szczegółowo przepisy 
pkt 1.2 i 1.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 (do dn. 1.02.2016 r. 2010/185) i załącznika 
do Decyzji Komisji 2015/8005 (do dn. 1.02.2016 r. 2010/774) oraz przepisy §§ 17, 26 i 33 KPOLC. 

58  Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli dostępu osób do stref 
zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych obrazuje Infografika nr 3. Istotne nieprawidłowości 
w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli pojazdów przed wjazdem na teren portu lotniczego 
obrazuje Infografika nr 4. Infografiki te stanowią zał. nr 6.6 do niniejszej Informacji.

59  Powołanych wyżej odpowiednio: rozporządzeń 2010/185 i 2015/1998 oraz Decyzji Komisji 
2010/774 i 2015/8005. 

60  Poziom tych niezgodności – według KPKJ – to kategoria 4, według której stosowane metody i środki 
ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a stwierdzone 
poważne uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu.
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zgodnościom najwyższą kategorię oceny negatywnej, wskazującą na poważne 
zagrożenie dla ochrony lotnictwa cywilnego. W grudniu 2015 r. pracownik SOL 
(z SUFO) pełniący służbę na przejściu służbowym, korzystając ze swojej karty 
dostępu umożliwił jednej osobie (audytorowi wewnętrznemu z innego lotni-
ska), przeprowadzającej test niejawny, wejście do strefy zastrzeżonej lotniska 
bez wymaganych dokumentów.

Na innym lotnisku, w trakcie testu w sierpniu 2015 r., pracownik SOL umożli-
wił wstęp do części krytycznej strefy zastrzeżonej trzem audytorom krajowym 
na podstawie dokumentów do tego nieuprawniających. Miało to miejsce rów-
nież w trakcie innych trzech, następujących po sobie testów ochrony, w tym: 
we wrześniu 2015 r. oraz dwukrotnie w czerwcu 2016 r. Na kolejnym z lotnisk, 
w trakcie testu ochrony w lipcu 2015 r., pracownik SOL zezwolił na wejście 
do strefy zastrzeżonej dwóm nieuprawnionym osobom, w tym na podstawie 
legitymacji CAIC61 wydanej innej osobie oraz na podstawie dowodu osobistego, 
okazanego przez drugiego audytora. 

Na jednym ze skontrolowanych lotnisk, w marcu 2015 r., pracownicy SOL czte-
rokrotnie zezwolili na wejście do strefy zastrzeżonej osobie nie posiadającej 
dokumentów do tego uprawniających, w tym na podstawie: legitymacji CAIC 
nieważnej bądź wystawionej dla innej osoby oraz karty identyfikacyjnej innego 
portu lotniczego.

8.2. Dziewięciu zarządzających lotniskami z naruszeniem przepisów 
pkt 1.4, 8.1 i 9.1 załącznika do rozporządzeń unijnych oraz odpowiadających 
im przepisów zawartych w załączniku do Decyzji Komisji62 oraz przepisów 
§§ 33, 64 i 66 KPOLC, przeprowadzało odpowiednio: kontrole pojazdów63, 
zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych oraz zaopatrzenia portu 
lotniczego. W rezultacie umożliwiano wjazd pojazdów oraz wwożenie 
do stref chronionych lotnisk rzeczy stanowiących wyposażenie pojazdów 
oraz ładunków, stanowiących zaopatrzenie lotnisk i pokładów statków 
powietrznych, bez ich należytego sprawdzenia. Nieprawidłowości doty-
czyły m.in: 

 y braku wskazania przez operatorów kontroli bezpieczeństwa dodat-
kowych obszarów pojazdu do kontroli, nieprawidłowego objęcia ich 
kontrolą, bądź zaniechania kontroli. Nieprawidłowości tego rodzaju 
wystąpiły na siedmiu lotniskach;

 y niepoddawania kontroli bezpieczeństwa przedmiotów znajdujących 
się w pojazdach, bądź ich niedokładnego sprawdzania. Nieprawidło-
wości te ujawniono na pięciu lotniskach;

 y nieprawidłowego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa wwo-
żonych pojazdami materiałów, stanowiących zaopatrzenie portu 
lotniczego. Nieprawidłowości tego rodzaju wystąpiły na siedmiu 
lotniskach;

 y braku separacji nieskontrolowanych pojazdów od osób poddanych 
kontroli bezpieczeństwa oraz pojazdów skontrolowanych od osób nie 

61  Legitymacja CAIC – legitymacja (certyfikat) Inspektora Lotnictwa Cywilnego, która zgodnie 
z przepisem § 34 ust. 5 KPOLC uprawnia do wejścia na teren lotniska bez obowiązku poddania się 
kontroli bezpieczeństwa.

62  Rozporządzenie 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998 oraz Decyzja Komisji 2010/774, a od 
dn. 1.02.2016 r. 2015/8005.

63  Zakres kontroli pojazdów wjeżdżających na teren lotniska obrazuje Infografika nr 5 stanowiąca 
załącznik nr 6.7 do niniejszej Informacji.
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poddanych takiej kontroli. Nieprawidłowości te ujawniono na czterech 
lotniskach; 

 y dopuszczenia do wjazdu pojazdu bez ważnej przepustki oraz porusza-
nia się w strefie zastrzeżonej pojazdów służbowych bez oznakowania 
bądź z nieważną jednorazową przepustką. Nieprawidłowości takie 
ujawniono na dwóch lotniskach. 

Przykłady

Audyt przeprowadzony przez ULC w lutym 2016 r. na jednym z lotnisk ujaw-
nił, że zarządzający stosował nierównomierny dobór do kontroli obowiązko-
wych co najmniej trzech z pięciu obszarów pojazdu, określonych w pkt 1.4.1 
załącznika do ww. Decyzji Komisji. W trakcie kontroli 10 pojazdów, niektóre 
obszary były sprawdzane za każdym razem, inne rzadziej (np. komorę silnika 
sprawdzono tylko w jednym z 10 pojazdów). W przypadku czterech z 20 
pojazdów, nie poddano kontroli bezpieczeństwa przedmiotów przewożonych 
w ich bagażniku. Podobnie było na innym lotnisku skontrolowanym przez 
NIK. Audyt przeprowadzony na tym lotnisku przez ULC w styczniu 2016 r. 
ujawnił, że w dwóch na 20 skontrolowanych pojazdów, sprawdzono jedynie 
dwa z obowiązkowych co najmniej trzech obszarów pojazdu oraz że w kon-
troli wwożonych rzeczy stosowano jedynie urządzenia RTG nawet wówczas, 
gdy zasadnym było zastosowanie innych metod, zapewniających skuteczność 
kontroli. Nie sprawdzano również wyposażenia pojazdów. 

Według dokumentacji kontroli zgodności przeprowadzanych w innym porcie 
lotniczym, inspekcja przeprowadzona przez ULC w lipcu 2015 r. wykazała, że 
zarządzający w ogóle nie objął kontrolą dodatkowych obszarów każdego z 10 
pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska. 

Na jednym z lotnisk audyt przeprowadzony we wrześniu 2016 r. wykazał,  
że kierowcy dwóch skontrolowanych cystern mieli do nich dostęp pomimo, że 
nie zostali poddani kontroli bezpieczeństwa. Audyt przeprowadzony w kwiet-
niu 2017 r. ujawnił dwukrotnie, że na 10 poddanych kontroli pojazdów, w sze-
ściu przypadkach (60%) nie zostały one zabezpieczone przed dostępem osób, 
które nie zostały poddane kontroli bezpieczeństwa. 

Audyt przeprowadzony przez ULC w lipcu 2016 r. na innym lotnisku ujawnił 
nieprzeprowadzenie weryfikacji plomb zabezpieczających wlewy cysterny 
z paliwem. 

Przeprowadzona przez ULC w czerwcu 2016 r. kontrola w kolejnym z portów 
lotniczych wykazała, że pracownicy SOL nie zastosowali wymaganych metod 
sprawdzenia elektronarzędzi stanowiących zaopatrzenie tego portu.

Powyższe przykłady wskazują na poważne naruszanie zasad przepro-
wadzania kontroli, określonych przepisami UE i KPOLC, według których 
wymagana jest dokładna kontrola pojazdów i wwożonych rzeczy oraz 
ładunków – wzrokowa, w połączeniu z innymi metodami, zapewniającymi 
jej skuteczność.
8.3. Na ośmiu lotniskach punkty kontroli dostępu do stref zastrzeżonych 
na przejściach służbowych nie były dostatecznie przygotowane do ich 
przeprowadzania. 

Przykłady

Punkty kontroli dostępu w przejściach służbowych dwóch lotnisk nie były, 
odpowiednio w styczniu 2015 r. i w marcu 2015 r., wyposażone w aktualne 
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wzory karty identyfikacyjnej członków załóg statków powietrznych. Ponadto 
na jednym z nich posterunek kontrolny w bramie wjazdowej lotniska nie był 
wyposażony w aktualne wzory przepustek samochodowych. 

Punkty kontroli pojazdów wjeżdżających na teren innych dwóch skontrolo-
wanych przez NIK lotnisk nie były, odpowiednio w lipcu 2016 r. i w lutym 
2017 r., wyposażone w systemy telewizyjnego dozoru (CCTV) nad obszarem 
bram wjazdowych, zapewniające efektywny nadzór nad przebiegiem kontroli 
dostępu i kontroli bezpieczeństwa. 

Punkty kontroli na przejściach służbowych czterech innych lotnisk nie były 
w I kwartale 2015 r. wyposażone w urządzenia kontrolne skutecznie uniemoż-
liwiające dostęp do stref chronionych tych portów osobom nieuprawnionym.

Punkty kontroli dostępu na przejściach służbowych trzech lotnisk nie zapew-
niały, odpowiednio w październiku 2015 r., listopadzie 2015 r. oraz czerwcu 
2017 r., przeprowadzania kontroli wyłącznie jednej osoby w danym momencie64;

Na dwóch lotniskach w niektórych punktach kontroli dostępu nie było wyka-
zów kart identyfikacyjnych portu lotniczego i przepustek samochodowych 
o statusie alarmowe65, wykazy te były nieaktualne bądź dostęp do nich był 
utrudniony. Ujawniły to kontrole zgodności przeprowadzone na jednym z tych 
lotnisk w lutym 2016 r. oraz na drugim z nich trzykrotnie – w lipcu i wrześniu 
2016 r. oraz w maju 2017 r.

Kontrole zgodności wykazały również, że sześciu zarządzających lotni-
skami, z 11 objętych kontrolą NIK, nie zapewniło należytego przygotowania 
pracowników SOL do realizacji kontroli dostępu. Przede wszystkim perso-
nel kontrolny wykazywał się brakiem znajomości przepisów dotyczących: 
kontroli dodatkowych obszarów pojazdów wjeżdżających na teren lotnisk; 
zwolnień osób z obowiązku poddania się kontroli bezpieczeństwa przed 
wejściem do stref zastrzeżonych oraz regulujących tok postępowania 
kontrolnego. Pracownicy zarządzających lotniskami nie legitymowali się 
również dostateczną znajomością obowiązujących wzorów kart identyfi-
kacyjnych portu lotniczego i przepustek samochodowych. 

9. Zarządzający wszystkich lotnisk, objętych kontrolą NIK, z naruszeniem 
przepisów § 33 i § 41 KPOLC oraz pkt 1.3 i 4 załącznika do rozporządzeń 
unijnych i odpowiadających im przepisów Decyzji Komisji66, realizowali 
w latach 2015–2017 (I połowa) zadania związane z kontrolą bezpieczeń-
stwa osób i rzeczy, wnoszonych do stref chronionych lotnisk67. Wskazują 
na to wyniki kontroli zgodności, przeprowadzanych przez audytorów kra-
jowych ULC i audytorów wewnętrznych, poddane przez NIK szczegółowej 
analizie. 

64  Wymóg zapewnienia organizacji punktu kontroli w taki sposób, aby dostęp do tego punktu 
w danym momencie ograniczony był do jednej osoby, określony jest w pkt 1.2.2.5 lit. a załącznika 
do rozporządzeń unijnych (2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998). 

65  Przepustki i karty identyfikacyjne o statusie alarmowe – to dokumenty, które zostały zgłoszone jako: 
zagubione, skradzione lub niezwrócone w terminie. 

66  Rozporządzenie 2010/185 i Decyzja Komisji 2010/774, a od dn. 1.02.2016 r. rozporządzenie 
2015/1998 i Decyzja Komisji 2015/8005.

67  Zgodnie z przepisami pkt 4 i 5 powołanych wyżej rozporządzeń unijnych, kontrole bezpieczeństwa 
przeprowadzane w punktach odprawy pasażerskiej obejmują pasażera, jego bagaż kabinowy 
oraz bagaż rejestrowany, a przeprowadzane w przejściach służbowych obejmują osoby niebędące 
pasażerami i przenoszone przez nie rzeczy (pkt 1.3).
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9.1. Testy ochrony przeprowadzane przez audytorów w ramach kontroli 
zgodności wykazywały, że operatorzy kontroli bezpieczeństwa nieprawi-
dłowo i nierzetelnie przeprowadzali kontrole bezpieczeństwa rzeczy, w tym 
bagażu kabinowego, przed ich wprowadzeniem do stref zastrzeżonych 
lotnisk68. Operatorzy często nie wykrywali przedmiotów zabronionych, 
ukrytych przez audytorów w rzeczach poddawanych kontroli. W rezultacie 
umożliwiali ich wnoszenie do stref chronionych lotnisk, w tym na pokłady 
statków powietrznych. Stanowiło to poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu lotniczego. 

Przykłady

Na jednym z lotnisk, w toku każdej z 25 kontroli zgodności, w ramach których 
przeprowadzano testy niejawne69 z użyciem imitacji przedmiotów zabro-
nionych, operatorzy (głównie z SUFO) umożliwili audytorom wewnętrznym 
i krajowym wniesienie tych przedmiotów do strefy chronionej lotniska. I tak 
na przykład, w styczniu 2015 r. i w styczniu 2016 r., każdorazowo w toku 
dwóch z trzech testów niejawnych (66,6%), a w czerwcu 2017 r. w trakcie 
trzech z siedmiu testów (42,9%), operatorzy z SUFO nie wykryli w bagażu 
przedmiotów zabronionych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego. 

Na dwóch innych lotniskach, audytorzy ujawnili możliwość wniesienia przed-
miotów zabronionych do strefy zastrzeżonej portu podczas odpowiednio 
siedmiu i sześciu niejawnych testów ochrony. 

Na jednym z lotnisk, w ramach 30 otwartych testów ochrony70 przeprowa-
dzonych przez audytorów ULC w lipcu 2015 r., którymi objęto działalność 
wybranych 10 operatorów kontroli bezpieczeństwa, w ośmiu przypadkach 
(26,7%) operatorzy nieprawidłowo ocenili, czy kontrolowany bagaż zawiera, 
bądź nie zawiera przedmiotów zabronionych. Na innym lotnisku, w ramach 
50 testów tego rodzaju, przeprowadzonych w czerwcu 2016 r., również z udzia-
łem 10 operatorów, w toku 15 testów (30%) bagaż został oceniony przez nich 
również nieprawidłowo. W przypadku stwierdzenia, że w kontrolowanym 
bagażu znajduje się przedmiot zabroniony, operatorzy błędnie lokalizowali 
miejsce ich ukrycia. 

9.2. W toku kontroli bezpieczeństwa pasażerów w punktach odprawy 
i osób niebędących pasażerami na przejściach służbowych, operatorzy 
nieprawidłowo przeprowadzali kontrole manualne, określone w pkt 4.1.1.2 
lit. a załącznika do rozporządzenia 2015/1998 (do dn. 1.02.2016 r. – rozpo-

68  Uproszczony schemat przebiegu kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących do stref 
zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych, ze wzbudzoną bramką wtmd i bez jej wzbudzenia, 
obrazuje Infografika nr 6, stanowiąca załącznik nr 6.8 do niniejszej Informacji. Istotne 
nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa osób i rzeczy, 
w tym bagażu kabinowego, wnoszonych do stref chronionych lotnisk obrazuje Infografika nr 7, 
stanowiąca załącznik nr 6.9 do niniejszej Informacji.

69  Testy niejawne polegały na ukryciu przez audytora (jako osobę przeprowadzającą test) 
przedmiotów zabronionych w: odzieży, bagażu kabinowym i bagażu rejestrowanym, w celu 
ustalenia, czy operator kontroli bezpieczeństwa jest odpowiednio przygotowany do ich wykrycia 
w ramach kontroli bezpieczeństwa, a po ujawnieniu takiego przedmiotu – czy jest przygotowany 
do dalszego postępowania w takiej sytuacji.

70  Otwarty test ochrony to działanie polegające na ukryciu przez audytora przedmiotu zabronionego 
w bagażu lub innej przenoszonej przez niego rzeczy i poddaniu tego stanu, w sposób jawny, ocenie 
przez wybranych operatorów kontroli bezpieczeństwa, w celu uzyskania od nich informacji 
o rodzaju przedmiotu zabronionego i miejscu jego ukrycia oraz o dalszym postępowaniu w takiej 
sytuacji. 
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rządzenia 2010/185)71. Pomijali często obowiązek sprawdzenia wszystkich 
części ciała i odzieży, określonych w Dodatku 4-A załącznika do Decyzji 
Komisji 2010/774 (od dn. 1.02.2016 r. 2015/8005). Nie zawsze wymagano 
od kontrolowanych osób zdjęcia wierzchniego okrycia, które powinno być 
poddane odrębnej kontroli bezpieczeństwa jako bagaż kabinowy72. 

Przykłady

Na jednym z lotnisk, w czerwcu 2016 r., operatorzy kontroli bezpieczeństwa pod-
czas przeprowadzania kontroli manualnej ośmiu pasażerów, w siedmiu przy-
padkach (87,5%) nie dokonali sprawdzenia istotnych elementów ich odzieży.

Na innym lotnisku audytorzy ULC w toku kontroli zgodności przeprowadza-
nej w listopadzie 2016 r., poddali analizie zarejestrowany w systemie CCTV 
przebieg kontroli bezpieczeństwa 16 osób niebędących pasażerami, przecho-
dzących przez przejście służbowe. Na tej podstawie audytorzy stwierdzili, że 
w toku kontroli manualnej 11 osób (68,8%) operatorzy nie sprawdzili wszyst-
kich obszarów ciała i odzieży, wskazanych w Dodatku 4-A załącznika do Decyzji 
Komisji 2015/1998.

Na kolejnym ze skontrolowanych przez NIK lotnisk, funkcjonariusze Straży 
Granicznej, w ramach kontroli wykonanej w czerwcu 2015 r. na zlecenie 
Prezesa ULC stwierdzili, na podstawie zapisów CCTV, że w dziewięciu 
na 14 ocenianych przypadków (64,3%) operatorzy nie sprawdzali wszystkich 
wymaganych części ciała i odzieży. W odniesieniu do czerech osób operatorzy 
przeprowadzili kontrolę bez spełnienia wymogu zdjęcia wierzchniego okrycia. 
W toku tej kontroli, w ramach bieżącej obserwacji prawidłowości przeprowadzania 
kontroli bezpieczeństwa przez operatorów przed dopuszczeniem 15 pasażerów 
do wejścia do strefy zastrzeżonej lotniska, funkcjonariusze Straży Granicznej 
stwierdzili, że zakres kontroli manualnej w 12 przypadkach (80%) także nie był 
zgodny z przepisami.

9.3. Na siedmiu lotniskach kontrole bezpieczeństwa nie były przeprowadzane 
z zachowaniem zasady nieprzewidywalności wyboru osób i rzeczy do obowiąz-
kowej, powtórnej kontroli, wymaganej przepisami Decyzji Komisji73. 

Przykłady

Na jednym z lotnisk procedura wyrywkowego wyboru 10–20% pasażerów, którzy 
po wzbudzeniu bramki WTMD i powtórnym poddaniu ich kontroli przy użyciu 
tej bramki, powinni być dodatkowo skontrolowani manualnie, stosowana 
w październiku 2015 r., nie gwarantowała nieprzewidywalności wyboru. Audyt 
przeprowadzony przez ULC w maju 2017 r. na tym samym lotnisku również 
ujawnił, że sposób wyboru osób i rzeczy do powtórnej kontroli nie zapewniał 
wyrywkowości i nieprzewidywalności – sugerowany był przez operatorów.

Na innym lotnisku audyt przeprowadzony przez ULC w marcu 2017 r. ujawnił 
stosowanie nieprawidłowo opracowanej procedury doboru 10% osób niebę-

71  Zakres kontroli manualnej osób i rzeczy obrazuje Infografika nr 9, stanowiąca załącznik nr 6.11 
do niniejszej Informacji.

72  Szczegółowo wymogi dotyczące kontroli manualnej są określone w Dodatku 4-A do Decyzji 
Komisji 2015/8005 (do dn. 1.02.2016 r. 2010/774). Wymóg zdjęcia wierzchniego okrycia 
i poddania go kontroli bezpieczeństwa jako bagaż kabinowy, określa przepis pkt 4.1.1.1 
załącznika do rozporządzenia 2010/185, o od dn. 1.02.2016 r. rozporządzenia 2015/1998.

73  Wymóg poddania 10–20% pasażerów (i/lub bagażu kabinowego) kontroli manualnej na zasadach 
wyrywkowości – poprzez dobór nieprzewidywalny, określony jest przepisami pkt 4.1.1-4.1.2 
załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005, a do dnia 1.02.2016 r. pkt 4.1.1-4.1.9 załącznika do Decyzji 
Komisji 2010/774.
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dących pasażerami (i przenoszonych przedmiotów) do powtórnej kontroli  
– manualnej74. Podobne nieprawidłowości ujawnił audyt ULC przeprowadzony 
na kolejnym z lotnisk w październiku 2016 r. i inspekcja przeprowadzona 
na innym lotnisku w sierpniu 2016 r.

Na jednym z lotnisk audyt przeprowadzony w marcu 2015 r. ujawnił, że proce-
dura systemu wyrywkowego wybierania bagażu kabinowego do powtórnej kon-
troli – manualnej, po skontrolowaniu za pomocą bramek WTMD, nie zapewniała 
losowości wyboru. Podobnego ustalenia dokonali audytorzy ULC w toku kontroli 
na innym lotnisku, przeprowadzonej w sierpniu 2015 r.

9.4. Kontrole zgodności ujawniły również, że pięciu zarządzających lotni-
skami nie przeprowadzało prawidłowo kontroli bezpieczeństwa płynów, 
aerozoli i żeli, bądź nie zapewniło zgodnych z przepisami warunków do ich 
przeprowadzania. 

 y Trzech zarządzających lotniskami nieprawidłowo zabezpieczyło torby 
STEBS, służące do wnoszenia tych przedmiotów do strefy zastrzeżonej 
lotniska, przed dostępem osób nieuprawnionych75. 

 y Operatorzy kontroli bezpieczeństwa na dwóch lotniskach zezwolili 
na wniesienie do strefy zastrzeżonej bez kontroli płyny, aerozole i żele 
w torbach o niedostatecznej pojemności, co stanowiło naruszenie prze-
pisu pkt 4.1.2.2. lit a oraz pkt 4.1.3.1 lit a załącznika do rozporządzenia 
2015/199876. Na jednym z lotnisk miało to miejsce dwukrotnie – w sierp-
niu 2016 r. i maju 2017 r., zaś na drugim – w lipcu 2016 r. i kwietniu 2017 r. 

9.5. Kontrole zgodności, przeprowadzone na siedmiu lotniskach ujawniły, 
że operatorzy, w tym z SUFO, nie legitymowali się wystarczającym pozio-
mem znajomości przepisów z zakresu kontroli bezpieczeństwa. Niedo-
statki dotyczyły głównie braku znajomości przepisów regulujących zakres 
i sposób ich przeprowadzania, zwolnień z tej kontroli, znajomości katalogu 
przedmiotów zabronionych oraz sposobu użytkowania urządzeń służących 
do kontroli. Było to wynikiem niskiej efektywności szkoleń z zakresu 
ochrony lotnictwa cywilnego bądź ich braku, co potwierdzały wyniki kon-
troli przeprowadzanych przez audytorów krajowych i wewnętrznych.

Przykłady

Kontrola przeprowadzona przez ULC na jednym z lotnisk w II kwartale 2017 r. 
wykazała, że jedynie 10 operatorów z 253 (4%) zatrudnionych przez zarządzają-
cego lotniskiem oraz 35 z 353 (10%) operatorów z SUFO, podmiotu zewnętrznego 
realizującego zadania ochrony na podstawie stosownej umowy zawartej z zarzą-
dzającym, przeszło szkolenie w zakresie umiejętności obsługi urządzeń ETD, 
służących do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych.

74  Wymóg ten określony jest w pkt 1.3 załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005. 
75  Przepis pkt 9.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 stanowi, że od momentu dostarczenia 

do strefy operacyjnej lub zastrzeżonej lotniska do momentu sprzedaży, m.in. płyny, aerozole i żele 
oraz torby chroni się przed nieupoważnioną ingerencją. Stanowi o tym również pkt 9.3 załącznika 
do Decyzji Komisji 2015/8005, według którego torby STEBS powinny być, w ramach zabezpieczenia 
przed bezprawną ingerencją, przechowywane pod nadzorem.

76  Zgodnie z pkt 4.1.3.1 lit. a załącznika do rozporządzenia 2015/1998, płyny, aerozole i żele mogą być 
zwolnione z kontroli bezpieczeństwa przy wejściu do strefy zastrzeżonej lotniska gdy swobodnie 
mieszczą się w jednej, dokładnie zamkniętej, przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności 
nieprzekraczającej 1 litra. 
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Kontrola przeprowadzona przez ULC na innym lotnisku w październiku 2016 r. 
ujawniła brak szkoleń części pracowników SOL w zakresie procedur łączenia 
bagażu z pasażerem77.

9.6. Na sześciu skontrolowanych przez NIK lotniskach zarządzający 
lotniskami dopuszczali do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa 
przez operatorów kontroli bezpieczeństwa, którzy nie posiadali ważnych 
uprawnień, w tym certyfikatów OKB. Stan ten był niezgodny z przepisem 
art. 186b ust. 10 Prawa lotniczego, według którego kontrole tego rodzaju 
mogą przeprowadzać wyłącznie osoby, które posiadają ważny certyfikat 
OKB i są wpisane na prowadzoną przez Prezesa ULC listę OKB. Stan ten był 
również niezgodny z przepisem § 33 ust. 6 KPS78. 

Przykłady

Kontrola przeprowadzona przez ULC na jednym z lotnisk ujawniła, że co najmniej 
czterech operatorów przeprowadzało kontrole bezpieczeństwa bez ważnych certy-
fikatów oraz, że jeden operator z SUFO w połowie 2016 r. przez 15 dni wykonywał 
kontrole bezpieczeństwa bez certyfikatu OKB i wpisu na listę OKB. Operator ten 
został wpisany przez Prezesa ULC na listę OKB dopiero w lipcu 2016 r.

Na innym lotnisku 11 operatorów wykonywało kontrole bezpieczeństwa bez 
ważnego certyfikatu przez okres od 16 dni do nawet 3 miesięcy. Na kolejnych 
dwóch lotniskach, odpowiednio 11 z 29 operatorów (37,9%) oraz 13 z 30 
operatorów poddanych sprawdzeniu przez NIK, również realizowało zadania 
kontrolne bez ważnych certyfikatów przez okres nawet 47 dni.

Zarządzający dwoma lotniskami dopuścili również odpowiednio cztery 
i trzy osoby bez wymaganych ważnych certyfikatów OKB, do sprawowania 
przez okres nawet 1,5 miesiąca nadzoru nad pracą operatorów. Było to nie-
zgodne z pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzeń unijnych79, według którego 
pracownicy zarządzającego lotniskiem80, bezpośrednio nadzorujący osoby 
stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, powinny posiadać kompeten-
cje co najmniej odpowiadające uprawnieniom osób nadzorowanych. 

10. Zarządzający jednym z lotnisk objętych kontrolą NIK, nienależycie zorga-
nizował ochronę strefy ogólnodostępnej tego portu przed aktami bezprawnej 
ingerencji. Wskazały na to wyniki kontroli podatności tej strefy na zagrożenia, 
przeprowadzonej przez ECAC w lipcu 2016 r. Wyniki tej kontroli wykazały, 
że zarządzający m.in. nie zapewnił właściwego: dozorowania strefy ogólno-
dostępnej przed terminalem pasażerskim i wewnątrz terminala, wydawania 
uprawnień do wjazdu przed terminal, a także właściwej organizacji ruchu, 
zapewniającej separację zewnętrznych traktów komunikacyjnych od jego 
infrastruktury. Wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w styczniu 2017 r. 
wskazują, że strefa ogólnodostępna tego portu, ze względu na nieusunięcie 
wszystkich nieprawidłowości, była nadal niedostatecznie chroniona. 

77  Niedostatek szkolenia dotyczył zakresu tematycznego określonego w pkt 11.2.3.8 załącznika 
do rozporządzenia 2015/1998.

78  Przepis § 33 ust. 6 KPS stanowi m.in., że operatorzy, którzy nie zostali poddani ponownej 
certyfikacji nie mogą wykonywać czynności operatora kontroli bezpieczeństwa. 

79  Rozporządzenie 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998.
80  Wśród tych pracowników są: wyznaczone przez zarządzających osoby odpowiedzialne 

za ochronę i szkolenie w zakresie ochrony, kierownicy zmian i inne osoby sprawujące funkcje 
kierowniczo-nadzorcze nad pracą osób bezpośrednio realizujących zadania ochrony.
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W oparciu o powyższy przykład, Izba ocenia, że strefy ogólnodostępne lot-
nisk są słabo chronione, przez co są podatne na akty bezprawnej ingerencji, 
zagrażające infrastrukturze tych obiektów, a przede wszystkim bezpieczeń-
stwu pasażerów i osób postronnych. 

11. Siedmiu zarządzających lotniskami nie zapewniło trwale lub czasowo, 
zgodnego z przepisami81 ogrodzenia terenu lotnisk i utrzymania stref 
przyległych do tych ogrodzeń na całej ich długości. 

Przykłady

Audyt przeprowadzony przez ULC w marcu 2015 r. na jednym z lotnisk ujawnił, 
że część jego ogrodzenia stanowiła ruchoma zapora o wysokości ok. 80 cm. 
W innej części ogrodzenia audyt ujawnił wyłamane płyty betonowe. Umożli-
wiało to swobodny wstęp do części operacyjnej lotniska. 

Kontrola NIK wykazała, że ogrodzenie innego z portów lotniczych na kilku 
odcinkach nie spełniało norm wysokościowych bądź technologii jego wykonania. 
Kontrola ta wykazała również, że pas ochronny na kilku odcinkach nie spełniał 
określonego przepisami wymogu zapewnienia wolnej przestrzeni o szerokości 
minimum 3 m po obu stronach ogrodzenia – był zarośnięty drzewami i krzewami, 
bądź był użytkowany do innych celów, np. jako parking samochodowy. Podobne 
nieprawidłowości w sposobie ogrodzenia tego lotniska ujawniały już kontrole 
zgodności przeprowadzone przez audytorów wewnętrznych i audytorów krajo-
wych w latach 2015–2016. Nieskutecznie działał również system radarowo-kame-
rowy, zainstalowany na ogrodzeniu tego lotniska.

Kontrole zgodności, przeprowadzone dwukrotnie na innym lotnisku (we wrze-
śniu i grudniu 2016 r.) ujawniły, że w pasie ochronnym po zewnętrznej stronie 
ogrodzenia rosły drzewa i krzewy. We wrześniu 2016 r. audytorzy ULC ujaw-
nili również niespełnianie przez ogrodzenie tego lotniska wymogu trwałego 
zespolenia paneli ogrodzeniowych z podłożem. Podobną nieprawidłowość 
wykazał audyt ochrony przeprowadzony w lutym 2017 r. na kolejnym z lot-
nisk objętych niniejszą kontrolą NIK. W jego toku audytorzy stwierdzili, że 
pas ochronny leżący po zewnętrznej stronie ogrodzenia na długości 40 m nie 
spełniał wymogu 3 m szerokości i był zadrzewiony.

12. Nieprawidłową realizację kontroli bezpieczeństwa osób i rzeczy wno-
szonych do stref chronionych portów lotniczych oraz dostępu do tych stref, 
potwierdzają wyniki działań kontrolno-nadzorczych, realizowanych przez 
Straż Graniczną82. Funkcjonariusze Straży Granicznej, w wyniku działań 
nadzorczo-kontrolnych, prowadzonych w latach 2015–2017 (I połowa) 
ujawnili występowanie poważnych uchybień i naruszeń83. 

81  Wymogi dotyczące ogrodzeń lotnisk określone były w § 11 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi 
certyfikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1020), obowiązującego do dnia 12.09.2018 r., zmienionego 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych 
i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1661).

82  Działania takie Straż Graniczna realizuje na podstawie art. 186b ust. 3 Prawa lotniczego.
83  Stosownie do Porozumienia Nr 29 z dnia 10.11.2016 r. pomiędzy Komendantem Głównym SG i Prezesem 

ULC w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań 
związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonywanych przez zarządzających 
lotniskami, poważne uchybienie – to niezgodność z przepisami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego 
mająca bezpośredni wpływ na ochronę lotnictwa cywilnego, a naruszenie – to niezgodność, która nie 
ma bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego.
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Komendant Główny Straży Granicznej przekazywał Prezesowi ULC 
oraz Ministerstwu okresowo informacje o wynikach działań nadzorczo- 
-kontrolnych, polegających na obserwacji funkcjonowania punktów kontroli 
bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz sprawdzaniu prawidłowości ich 
przeprowadzania. 

Do najczęściej stwierdzanych poważnych uchybień Straż Graniczna zakwali-
fikowała:

 y umożliwienie dostępu osobie nieuprawnionej do strefy zastrzeżonej lot-
niska (m.in. na podstawie nieprawidłowo wydanych kart pokładowych 
statków powietrznych);

 y niepoddanie kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami 
i przenoszonych przez nie przedmiotów;

 y wniesienie do strefy zastrzeżonej płynu o pojemności powyżej 100 ml 
z zagrożeniem wygenerowanym przez urządzenie do kontroli płynów 
w wyniku zaniechania kontroli bądź nieprawidłowego przeprowadzenia 
kontroli z użyciem urządzeń LEDS;

 y nieustalenie przyczyn alarmu bramki WTMD.

Infografika nr 2 
Skala ujawnionych przez Straż Graniczną w latach 2015_2017 (I połowa) poważnych 
uchybień w kontrolach bezpieczeństwa przeprowadzonych w największych  
portach lotniczych w Polsce

Źródło:  Opracowanie własne NIK na  podstawie informacji przedłożonej przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej.
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Spośród naruszeń, do najczęściej występujących Straż Graniczna zakwali-
fikowała:

 y nieosiągnięcie wymaganego poziomu procentowego kontroli manualnej 
pasażerów wzbudzających i niewzbudzających alarm bramki WTMD;

 y wykonywanie kontroli manualnej niezgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach unijnych;

 y niewyjęcie z bagażu kabinowego sprzętu komputerowego przed kontrolą 
bezpieczeństwa;

 y nieprawidłowe przeprowadzanie kontroli odzieży wierzchniej i bagażu 
kabinowego oraz płynów, żeli i aerozoli;

 y nieosiąganie wymaganego poziomu procentowego kontroli bezpieczeń-
stwa bagażu kabinowego przy pomocy urządzenia do wykrywania śla-
dowych ilości materiałów wybuchowych (ETD).

Infografika nr 3 
Skala ujawnionych przez Straż Graniczną w latach 2015–2017 (I połowa)  
poważnych naruszeń w kontrolach bezpieczeństwa przeprowadzonych w największych 
portach lotniczych w Polsce

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji przedłożonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
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5.3. Realizacja Krajowego Programu Kontroli Jakości 
w ochronie lotnictwa cywilnego84

KPKJ jest programem wspomagającym KPOLC w zakresie wdrażania norm 
ochrony lotnictwa cywilnego85. Celem tego programu jest monitorowanie 
przestrzegania przez wszystkie podmioty, odpowiedzialne za wdrażanie 
norm ochrony lotnictwa cywilnego, przepisów rozporządzenia 2008/300 
i jego aktów wykonawczych oraz KPOLC. Według art. 11 ust. 2 rozporzą-
dzenia 2008/300 – KPKJ powinien umożliwiać wykrywanie i naprawę 
nieprawidłowości. 

5.3.1. Realizacja KPKJ przez Prezesa ULC
1. Prezes ULC rzetelnie wywiązywał się z części obowiązków określonych 
w KPKJ. Przede wszystkim zapewnił rzetelne przeprowadzanie kontroli 
zgodności w nadzorowanych podmiotach, realizujących zadania ochrony. 
W prawidłowej i rzetelnej realizacji części zadań określonych w KPKJ, 
przeszkodę stanowiła jednak nieadekwatna liczbowo kadra, zatrudniona 
w jednostce organizacyjnej ULC, właściwej w sprawach ochrony lotnictwa 
cywilnego. Zadaniami określonymi w KPKJ, w tym kontrolami zgodności86 
przeprowadzanymi w nadzorowanych podmiotach zajmowało się jedynie 
4–5 pracowników tej jednostki.

Analiza dokumentacji 57 spośród 224 kontroli zgodności, które Prezes ULC 
zrealizował w okresie 2015 r. – maj 2017 r. wykazała, że były one przepro-
wadzane planowo i zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 i 3 oraz § 22 KPKJ87. 
Audytorzy krajowi rzetelnie dokumentowali przebieg czynności kontro-
lnych. Opisy ustaleń prezentowali w protokołach kontrolnych z należytą 
starannością, z wyskalowaniem prób poddawanych ocenie. Prezes ULC dbał 
także o przestrzeganie określonego przepisami wymogu sporządzania pro-
gramów naprawczych i wyznaczanie terminów usunięcia nieprawidłowości 
oraz rekontroli88. Zapewnił również rzetelne realizowanie innych zadań, 
określonych w KPKJ, dotyczących:

 y prowadzenia systemu rejestrującego i analizującego wyniki KPKJ, 
wymaganego przepisem § 27 ust. 1 KPKJ;

 y opracowywania oceny ryzyka obszarów obejmowanych kontrolą zgod-
ności, wymaganej przepisem § 21 ust. 8 KPKJ;

 y ustalania, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicz-
nej i Komendantem Głównym Policji, m.in. na podstawie powyższych 
analiz ryzyka, ramowych rocznych harmonogramów kontroli zgodno-
ści. Zadanie to określone było przepisem § 21 ust. 9 KPKJ.

84  Stan faktyczny, ustalony przez NIK w zakresie realizacji zadań KPKJ, jest utrwalony szczegółowo 
w aktach niniejszej kontroli.

85  Stanowi o tym art. 11 rozporządzenia 2008/300, według którego każde państwo członkowskie UE 
ma obowiązek opracować krajowy program kontroli jakości, umożliwiający sprawdzanie jakości 
ochrony lotnictwa cywilnego. O obowiązku jego określenia przez Ministra stanowi przepis art. 189 
ust. 2 Prawa lotniczego.

86  W latach 2015–2017 (I połowa) Prezes ULC przeprowadził w nadzorowanych podmiotach 224 
kontrole zgodności (audyty i inspekcje ochrony – łącznie z testami ochrony), trwające od jednego 
do kilku dni roboczych oraz znaczną liczbę kontroli sprawdzających w systemie „follow up” – tj., aż do 
kontrolnego ustalenia, że wszystkie doraźnie ujawnione, konkretne niezgodności zostały usunięte. 

87  Przepisy te wymagają odpowiednio: przeprowadzania kontroli przez zespoły co najmniej 2-osobowe 
oraz sporządzania protokołu z kontroli, zawierającego co najmniej informacje określone w pkt 10 
załącznika II do rozporządzenia 2008/300. 

88  Wymogi te określone są przepisami: § 25 ust. 1 oraz § 26 ust. 1 i ust. 2 KPKJ.
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2. Pozytywną ocenę realizacji przez Prezesa ULC zadań określonych 
w KPKJ, obniża jednak nieprawidłowa realizacja innych zadań, dotyczących 
przede wszystkim rozwiązań systemowych w zakresie dokonywania oceny 
wyników kontroli zgodności prowadzonych przez ULC w podmiotach odpo-
wiedzialnych za ochronę89. I tak:

2.1. Prezes ULC przyjął wewnętrzne kryteria przyznawania kategorii ocen 
stanu ochrony, określonych w § 23 ust. 1 KPKJ, zaniżone i nieadekwatne 
do wagi i skali oraz potencjalnych skutków nieprawidłowego realizowania 
zadań ochrony przez nadzorowane podmioty. 

Według tych kryteriów, w przypadku ujawnienia, w toku kontroli, występo-
wania nieprawidłowości o określonym charakterze:

 y w nielicznych przypadkach, np. maksymalnie w 10% testów lub obser-
wacji –nieprawidłowościom należało przyznać kategorię 2 oceny stanu 
ochrony90; 

 y w większej skali – tj., w próbie poddanej badaniu nie przekraczającej 
50% testów, należało przyznać im kategorię 391. 

Przyjęcie przez Prezesa ULC takich kryteriów powodowało, że:
 y zespoły audytorów ULC pozytywnie oceniały stan ochrony kontrolo-

wanych podmiotów poprzez przyznanie kategorii 2 nawet wówczas, 
gdy ujawnione zostały przypadki umożliwienia wniesienia do strefy 
zastrzeżonej, a w konsekwencji na pokład statku powietrznego przed-
miotu zabronionego przez jednego z 10 pasażerów poddanych kontroli 
bezpieczeństwa;

 y przyznawanie kategorii 3 miało miejsce, gdy takich przypadków 
ujawniano więcej – np. w 2 na 5 przypadków udanych prób wniesienia 
przedmiotu zabronionego do strefy zastrzeżonej bądź wejścia do tej 
strefy osób nieuprawnionych. Audytorzy ULC traktowali nieprawidło-
wości o takim znaczeniu i skali jako „drobne uchybienia”, które nie mają 
bezpośredniego wpływu na ochronę kontrolowanego podmiotu. 

Podkreślenia wymaga, że w każdym z takich przypadków miało miejsce 
poważne naruszenie przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, skut-
kujące zagrożeniem wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji, a w rezultacie 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, życia osób i poważnych 
szkód materialnych. W rezultacie, przyjęte kryteria przyznawania kategorii 
oceny stanu ochrony nie zapewniały skutecznego i trwałego eliminowania 
przypadków nieprawidłowego realizowania zadań ochrony przez nad-
zorowane podmioty. Świadczy o tym występowanie takich samych bądź 
podobnych nieprawidłowości w realizacji zadań ochrony, ujawniane podczas 

89  Katalog podmiotów odpowiedzialnych za ochronę wyszczególniony jest w § 3 rozporządzenia 
ws programów ochrony, wydanego na podstawie art. 189 ust. 1 Prawa lotniczego. Wśród tych 
podmiotów są m.in. zarządzający lotniskami.

90  Kategoria 2 oceny stanu ochrony, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 KPKJ oznacza, że stosowane metody 
i środki ochrony są zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, 
jednakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji.

91  Kategoria 3 oceny stanu ochrony, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 3 KPKJ oznacza, że stosowane metody i środki 
ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże 
stwierdzone drobne uchybienia nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę kontrolowanego 
podmiotu.
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kolejnych kontroli zgodności. Przede wszystkim jednak przyjęte wewnętrzne 
kryteria przyznawania kategorii ocen ochrony nie pozwalały na rzetelną, 
odpowiadającą stanowi rzeczywistemu, ocenę poziomu ochrony lotnictwa. 

2.2. Zespoły audytorów krajowych ULC nie stosowały jednolitych ocen 
stanu ochrony w przypadku ujawniania nieprawidłowości o identycznym 
lub podobnym charakterze i skali, dotyczących kontroli m.in.: bezpieczeń-
stwa osób i wnoszonych przez nie rzeczy, dostępu do stref zastrzeżonych 
lotnisk oraz zabezpieczenia statków powietrznych. Audytorzy formułowali 
te oceny również niezgodnie z przyjętymi wewnętrznymi kryteriami. 

Przykłady

Podczas 30 testów ochrony, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa bagażu 
wnoszonego do stref zastrzeżonych, a w konsekwencji na pokłady statków 
powietrznych, przeprowadzonych przez audytorów ULC na jednym z lotnisk 
objętych kontrolą NIK w lipcu 2015 r., operatorzy w ośmiu przypadkach 
(26,7% próby) błędnie ocenili obrazy prezentowane na urządzeniach kon-
trolnych, w wyniku czego oceniono nieprawidłowość na poziomie kategorii 
3, tj., zgodnie z przyjętymi kryteriami. Taką samą ocenę sformułowali audy-
torzy ULC w toku kontroli na innym lotnisku w maju 2017 r., po ujawnieniu 
nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli bezpieczeństwa w jednej z ośmiu 
prób testowych (12,5%). Jednakże w dwóch innych przypadkach, mających 
miejsce na dwóch lotniskach odpowiednio w czerwcu 2016 r. i w marcu 
2017 r., pomimo ujawnienia nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli bez-
pieczeństwa w dwóch z 10 prób testowych (20%), audytorzy przyznali nie-
zgodnościom kategorię 2 stanu ochrony – zawyżoną i sprzeczną z przyjętymi 
uregulowaniami wewnętrznymi.

W toku sześciu kontroli zgodności na jednym z lotnisk92, po stwierdzeniu 
(w ramach próby testowej) możliwości wejścia do strefy zastrzeżonej na pod-
stawie dokumentu nieuprawniającego, każdorazowo audytorzy przyznawali 
niezgodnościom kategorię 3. Jednak w toku kontroli przeprowadzonej 
w czerwcu 2016 r., pomimo ujawnienia dwóch przypadków wejścia do strefy 
zastrzeżonej na podstawie dokumentów do tego nieuprawniających, na ogó-
łem 10 prób testowych, audytorzy uznali, że zarządzający lotniskiem poprawił 
stan ochrony w tym zakresie i przyznali niezgodności kategorię 2 – zawyżoną, 
zalecając jedynie podjęcie działań „mających na celu utrzymanie skutecznej 
kontroli dostępu”.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w lutym 2015 r. u jednego z przewoź-
ników lotniczych, audytorzy ujawnili niedostateczną ochronę pięciu z ośmiu 
statków powietrznych (62,5%) przed dostępem do ich wnętrza osób nie-
uprawnionych93. Audytorzy ULC przyznali niezgodności jedynie kategorię 3 
– zawyżoną w odniesieniu do przyjętych kryteriów wewnętrznych. W listo-
padzie 2015 r., w toku kontroli sprawdzającej, audytorzy stwierdzili, że nadal 
występuje możliwość swobodnego dostępu do jednego z siedmiu samolotów 
(14,3%). Pomimo tego, audytorzy uznali, że niezgodność została usunięta 
i że wymagane jest jedynie usprawnienie działań w tym zakresie, przyznając tej 
niezgodności, podobnie jak w poprzednim przypadku, zawyżoną ocenę stanu 
ochrony – kategorię 2.

92  Kontrole przeprowadzone w: lutym, sierpniu i grudniu 2015 r., marcu i wrześniu 2016 r. oraz 
marcu 2017 r.

93  Umożliwienie bezprawnego wtargnięcia na pokład statku powietrznego stanowiło naruszenie 
pkt 3.2.1.1 lit. a załącznika do rozporządzenia 2010/185 i § 40 ust. 1 KPOLC. 
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Przypadki nieadekwatnej do stanu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
lotniczego oceny nieprawidłowości, polegającej na umożliwieniu 
nieuprawnionego wtargnięcia na pokład statku powietrznego, nie należały 
do rzadkości. Wskazuje na to wynik kontroli przeprowadzonej przez ULC 
we wrześniu 2016 r. u innego przewoźnika. W jej toku audytorzy weszli 
do jednego z dwóch samolotów, a następnie wyszli bez wylegitymowania, 
pomimo że na jego pokładzie przebywał personel techniczny przewoźnika. 
Nieprawidłowość oceniono jedynie na poziomie kategorii 3 – mimo 
dopuszczenia do rażącego zaniedbania ochrony tego samolotu.

2.3. Zespoły audytorów ULC rzadko przyznawały kategorię 4 oceny stanu 
ochrony, określoną w § 23 ust. 1 pkt 4 KPKJ94, stanowiącą o krytycznie złym 
poziomie ochrony lotnictwa cywilnego w kontrolowanym podmiocie. Ana-
liza zapisów 62 protokołów kontroli zgodności, przeprowadzona przez NIK 
wykazała, że mimo bezpośredniego – istotnego i negatywnego wpływu nie-
zgodności na stan ochrony kontrolowanego podmiotu, zespoły audytorów 
ULC przyznały kategorię 4 jedynie w 11 kontrolach. Kategorię tę przyznano 
ośmiokrotnie w toku kontroli u zarządzających lotniskami, a w pozostałych 
przypadkach u zarejestrowanych agentów. Zdaniem NIK, Prezes ULC powi-
nien częściej przyznawać tę kategorię oceny stanu ochrony w przypadku, 
gdy nieprawidłowości polegające na umożliwianiu: wnoszenia przedmio-
tów zabronionych do stref zastrzeżonych lotnisk, w tym na pokłady samo-
lotów bądź wejścia do stref chronionych lotnisk osobom nieuprawnionym, 
występują w licznych przypadkach i mają charakter ciągły. Przykładowo: 
na jednym z tych lotnisk audytorzy ujawniali w latach 2015–2016 poważne 
nieprawidłowości w kontroli dostępu aż w siedmiu następujących po sobie 
kontrolach. W każdej z nich stwierdzali liczne przypadki zezwalania przez 
pracowników SOL na wejście osób nieuprawnionych do strefy zastrzeżonej 
i jej części krytycznej. Pomimo tego, ani razu audytorzy ULC nie przyznali 
kategoria 4 oceny stanu ochrony. 

Stwierdzono, że bardziej restrykcyjnie postępowali audytorzy wewnętrzni, 
przeprowadzający kontrole zgodności na dwóch innych lotniskach. 
Stwierdzono m.in., że na jednym z lotnisk audytor wewnętrzny w latach 
2015–2017 (I połowa) 10-krotnie oceniał stan ochrony na poziomie kate-
gorii 4, m.in. w wyniku stwierdzenia niezgodnego z przepisami: zwalniania 
osób i rzeczy z kontroli bezpieczeństwa i umożliwiania wejścia do strefy 
zastrzeżonej osobom nieuprawnionym oraz zezwalania na nieuprawnione 
wnoszenie do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronionych. W toku 
ostatniego audytu ochrony, zakończonego w styczniu 2017 r., audytor 
kierując się znaczeniem dla poziomu ochrony czterech niezgodności, doty-
czących: aktualności programu ochrony, dostępu do strefy zastrzeżonej, 
procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem oraz środków 
kontroli w zakresie zaopatrzenia portu lotniczego, objął je nawet klauzulą 
niejawności.

94  Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 KPKJ, kategoria 4 oceny stanu ochrony oznacza, że stosowane metody 
i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony, a stwierdzone poważne 
uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu. 
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2.4. Niska była skuteczność egzekwowania przez Prezesa ULC realizacji 
zaleceń pokontrolnych, formułowanych przez audytorów ULC po przepro-
wadzonych kontrolach zgodności. Niektóre z podmiotów, mimo formułowa-
nych uwag i wniosków, nie usuwały w sposób trwały przyczyn ujawnianych 
niezgodności, w wyniku czego stwierdzano ich występowanie w kolejnych 
kontrolach. Dotyczyło to postępowań kontrolnych, którymi objęto cztery 
lotniska oraz inne podmioty, w tym m.in. przewoźników lotniczych i zare-
jestrowanych agentów. 

Wpływ na wielokrotne występowanie w kontrolowanych podmiotach 
poważnych nieprawidłowości w ochronie lotnictwa cywilnego miał niedo-
stateczny poziom znajomości przepisów z tego zakresu przez pracowników 
realizujących zadania ochrony i niestaranne realizowanie przez nich tych 
zadań. Wpływ na powyższe miało również zbyt rzadkie korzystanie przez 
Prezesa ULC z możliwości nakładania na te podmioty kar finansowych 
na podstawie przepisu art. 209a ust. 1 Prawa lotniczego95. Prezes ULC 
w okresie objętym kontrolą, działając na podstawie powołanego przepisu, 
nałożył jedynie pięć kar finansowych na trzy podmioty, realizujące wielo-
krotnie nieprawidłowo zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego96. 
Dokonana przez NIK analiza dokumentacji z kontroli zgodności, przeprowa-
dzonych w czterech podmiotach97 wykazała, że Prezes ULC nie zastosował 
powyższych sankcji, pomimo zaistnienia ku temu wielokrotnie (nawet 
15 razy) realnych przesłanek. 

Przykłady

Pomimo nałożenia w lutym 2015 r. kar na zarządzającego jednym z lotnisk 
za uporczywe nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kontroli bezpieczeń-
stwa pasażerów i ich bagażu kabinowego (określonych w pkt 4.1.1 i 4.1.2 
załącznika do rozporządzenia 2010/185), podmiot ten już dwa dni później 
kolejny raz naruszył powołane przepisy, po czym w dalszym ciągu z ich naru-
szeniem przeprowadzał kontrole bezpieczeństwa, co ujawniły następne cztery 
kontrole zgodności98.

W toku kontroli zgodności przeprowadzonych u jednego z zarejestrowanych 
agentów w styczniu i kwietniu 2015 r., audytorzy każdorazowo ujawniali 
nieprzestrzeganie przepisów z zakresu rekrutacji, dotyczących sprawdzenia 
przeszłości zatrudnionego personelu99, skutkujących sformułowaniem kate-
gorii 3 oceny stanu ochrony. 

95  Przepis art. 209a ust. 1 Prawa lotniczego stanowi, że Kto uporczywie uchyla się od obowiązków lub nie 
wypełnia warunków określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 
2010 r. (…), podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

96  Prezes ULC nałożył: na jednego z zarządzających lotniskami dwie kary w łącznej wysokości 
21 tys. PLN, w tym w lutym 2015 r. z tytułu uporczywego uchylania się od obowiązku prawidłowego 
przeprowadzania kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa osób i przenoszonych przez nie 
rzeczy i w lutym 2016 r., z tytułu po raz kolejny nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli dostępu; 
na zarządzającego innym lotniskiem dwie kary w łącznej wysokości 10,5 tys. PLN w lipcu 2015 r. 
z analogicznych do powyższych przyczyn oraz na trzeciego z zarządzających lotniskami jednorazowo 
karę w wysokości 0,5 tys. PLN z tytułu po raz kolejny nieprawidłowo przeprowadzanych kontroli 
dostępu. 

97  Trzech zarządzających lotniskami oraz jeden zarejestrowany agent.
98  Kontrole te miały miejsce w: sierpniu 2015 r., lipcu i wrześniu 2016 r. oraz maju 2017 r. 
99  Przepisy pkt 11.1.3 w związku z pkt 11.1.2 załącznika do rozporządzenia 2010/185.
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3. Prezes ULC nie zapewnił prawidłowego, zgodnego z przepisami 
wyznaczania audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych. W Polsce, 
w końcu I półrocza 2017 r., uprawnienia audytora krajowego posiadało 
37 osób a uprawnienia audytora wewnętrznego 66 osób100. 

Analiza dokumentacji dotyczącej wydania 17 osobom certyfikatu audytora 
krajowego (45,9% ogólnego stanu) wykazała, że w 15 przypadkach (88%), 
zostały one wydane z naruszeniem przepisów: art. 188d ust. 3 Prawa lotni-
czego, § 6 KPKJ i pkt 15.1 lit. a załącznika II do rozporządzenia 2008/300. 
I tak:

 y w dokumentacji 15 audytorów krajowych, brak było pisemnych dowo-
dów, wskazujących na spełnienie przez nich wymogu braku zobowią-
zań pieniężnych wobec podmiotów, które podlegają kontroli101;

 y w dziewięciu przypadkach (53%) brakowało dokumentów potwier-
dzających spełnienie przez audy torów w ymogu określonego 
w art. 188d ust. 3 ustawy Prawo lotnicze stanowiącego, że kandydat 
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym 
skarbowe popełnione umyślnie;

 y w pięciu przypadkach (29,4%) brakowało dokumentów wskazujących 
na posiadanie przez audytorów, w momencie certyfikacji, doświadcze-
nia i znajomości funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących 
działalność lotniczą, uzyskanych w wyniku co najmniej rocznego 
zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;

 y w pięciu przypadkach Prezes ULC wydał certyfikat audytora krajowe-
go pomimo niespełniania wszystkich wymienionych wyżej wymogów.

Kontrola NIK wykazała również braki w udokumentowaniu spełnienia 
wszystkich wymagań, o których mowa w art. 188d ust. 4 Prawa lotniczego 
i § 7 KPKJ, niezbędnych do wydania certyfikatu audytora wewnętrznego 
i utrzymania jego ważności. Analiza dokumentacji 20 audytorów wewnętrz-
nych (30,3% ich ogólnej liczby), wykazała w 14 przypadkach (70%) braki, 
w tym: 

 y w przypadku 12 audytorów wewnętrznych – potwierdzenia poddania 
się szkoleniu okresowemu102, określonemu przepisem § 13 ust. 11 pkt 5 
KPS, w cyklach 3-letnich, pod rygorem braku możliwości wykonywa-
nia zadań audytora wewnętrznego, określonym w § 13 ust. 14 KPS;

 y w przypadku siedmiu audytorów wewnętrznych (35%) – ważnych 
poświadczeń bezpieczeństwa103.

ULC przez blisko 2,5 roku nie podejmował działań zmierzających do uzu-
pełnienia przez audytorów wewnętrznych dokumentacji, wskazującej 
na spełnianie wszystkich powyższych wymagań. Dokumenty te zostały 
wyegzekwowane od nich dopiero w toku kontroli NIK – do dn. 3.10.2017 r.

100  Stan na dzień 26.06.2017 r. według list audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, 
opublikowanych na stronie internetowej ULC. 

101  Wymóg wynikający z pkt 15.1 lit. a załącznika II do rozporządzenia 2008/300. 
102  Wymóg określony przepisem § 7 pkt 3 KPKJ w zw. z § 13 ust. 11 pkt 5 KPS.
103  Wymóg określony przepisem § 7 pkt 5 KPKJ.
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3.1. Dokumentacja z egzaminów na audytorów krajowych i wewnętrznych 
była prowadzona przez ULC nierzetelnie i z naruszeniem przepisów prawa. 
W 15 protokołach egzaminacyjnych, z 20 poddanych kontroli NIK (75%), 
nie odnotowano wymaganych przepisem § 11 ust. 2 pkt 4 KPKJ wyników 
egzaminów poszczególnych uczestników, z podaniem liczby uzyskanych 
punktów. Dane w tej dokumentacji były niespójne z listami audytorów, 
prowadzonymi przez Prezesa ULC. Rozbieżności dotyczyły m.in. daty prze-
prowadzenia egzaminów. W protokołach widniały daty z 2013 r., a w listach 
daty o dwa lata późniejsze. Stwierdzono również, że certyfikaty audytorów 
były opatrzone datami wcześniejszymi od dat wydania przez Prezesa ULC 
stosownych decyzji104. Zdaniem NIK, podstawową przyczyną nieprawi-
dłowo prowadzonych procesów rekrutacji audytorów było nieokreślenie 
przez Prezesa ULC sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością 
komisji egzaminacyjnych oraz sposobu weryfikacji spełniania przez nich 
wymagań określonych przepisami prawa.

3.2. Prezes ULC prowadził nierzetelnie listę audytorów krajowych. 
Nie zapewnił umieszczenia na niej informacji o datach decyzji wydanych 
w sprawie certyfikacji. Prezes ULC do czerwca 2017 r. nie prowadził wery-
fikacji jej zawartości. Nie dokonał w tym czasie sprawdzenia spełnienia 
przez 15 z 37 audytorów (40,5%) obowiązku poddania się szkoleniu 
okresowemu, wymaganemu przepisami KPS, warunkującego utrzymanie 
ważności posiadanych przez nich uprawnień do wykonywania kontroli. 
Na skutek braku takiej weryfikacji, Prezes ULC nie wykreślił z listy 
audytorów krajowych dwóch osób, które nie poddały się wymaganemu 
szkoleniu.

5.3.2.  Realizacja KPKJ przez zarządzających portami lotniczymi 
i PAŻP

1. Pięciu zarządzających lotniskami oraz PAŻP, nieprawidłowo usytuowało 
audytorów wewnętrznych, w określonych przedziałach czasowych, w swo-
ich strukturach organizacyjnych. Audytorzy wewnętrzni lotnisk i PAŻP, 
obok zadań związanych z wewnętrzną kontrolą zgodności realizowali, 
przez określony czas, również zadania bezpośrednio związane z ochroną 
lotnictwa cywilnego. Było to niezgodne z przepisem § 30 ust. 2 KPKJ, 
ze względu na wymaganą ich niezależność, zakłócaną konfliktem interesów, 
wynikającym z możliwości wpływania dodatkowej pracy na zakres, prze-
bieg i wyniki kontroli zgodności. 

Wadliwe usytuowanie audytorów w strukturach organizacyjnych trzech 
lotnisk, skontrolowanych przez NIK, znalazło odzwierciedlenie w słabych 
wynikach wewnętrznych kontroli zgodności, dotyczących zwłaszcza kon-
troli bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Zakres rzeczowy niezgodności 
ujawnianych przez audytorów wewnętrznych tych portów znacząco odbie-
gał od ujawnianego przez audytorów krajowych ULC i Straż Graniczną105. 

104  Stosownie do art. 188d ust. 5 Prawa lotniczego, Prezes ULC wydaje certyfikat audytora krajowego 
i audytora wewnętrznego w drodze decyzji administracyjnej. 

105  Zgodnie z art. 186b ust. 3 pkt 1 Prawa lotniczego, Straż Graniczna w ramach współdziałania 
z Prezesem ULC w nadzorze nad kontrolą bezpieczeństwa, m.in. obserwuje i rejestruje 
funkcjonowanie punktów kontroli bezpieczeństwa.
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Słabo również funkcjonowała wewnętrzna kontrola zgodności na kolej-
nym lotnisku – czwartym ze skontrolowanych przez NIK. Wskazuje 
na to porównanie wyników kontroli zgodności wykonywanych przez 
audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych, zatrudnionych 
na tym lotnisku. Na wyróżnienie zasługiwało natomiast funkcjonowa-
nie wewnętrznej kontroli zgodności na trzech innych lotniskach. Jakość 
i wyniki tych kontroli były porównywalne z wysoką jakością pracy 
audytorów krajowych ULC.

2. Zarządzający lotniskami, poza nielicznie ujawnianymi nieprawidłowo-
ściami, poprawnie realizowali pozostałe zadania KPKJ. Nieprawidłowości 
polegały na:

 y realizacji na jednym z lotnisk zadań audytora przez osobę nieposiada-
jącą przez 4,5 tygodnia wymaganego przepisem § 13 ust. 11 pkt 5 KPS 
szkolenia okresowego. Brak takiego szkolenia, stosownie do przepisu 
§ 13 ust. 14 KPS, powinien skutkować niewykonywaniem zadań audy-
torskich;

 y nieprzeprowadzaniu na innym lotnisku testów ochrony, wymaganych 
przepisem § 33 ust. 4 KPKJ, bądź przeprowadzanie ich w terminach 
niezgodnych z określonymi tym przepisem;

 y przekazywanie Prezesowi ULC przez zarządzających dwoma innymi 
lotniskami planów wewnętrznych testów ochrony z opóźnieniem 
do dziewięciu dni w odniesieniu do terminu określonego w § 31 ust. 2 
KPKJ. 

5.4. Realizacja krajowego programu szkolenia w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego106

KPS jest programem wspomagającym KPOLC w zakresie wdrażania norm 
ochrony lotnictwa cywilnego. Celem tego programu jest ustalenie zakresu 
i częstotliwości szkoleń, jakim powinny poddać się osoby wykonujące zadania 
związane z ochroną lotnictwa i inne zadania na obszarze objętym ochroną107. 
Program ten uwzględnia postanowienia pkt 11.2 załącznika do rozporządzeń 
unijnych (2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998), odnoszące się 
do rodzajów szkoleń i osób im podlegających.

106  Stan faktyczny, ustalony przez NIK w zakresie realizacji zadań KPS, jest utrwalony szczegółowo 
w aktach niniejszej kontroli.

107  Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wymagane przed uzyskaniem uprawnień 
do wykonywania zadań ochrony obrazuje Infografika nr 10, stanowiąca zał. Nr 6.12 do niniejszej 
Informacji. Szkolenia okresowe tematycznie związane z ochroną lotnictwa cywilnego, wymagane 
dla utrzymania uzyskanych uprawnień do realizacji określonych zadań ochrony obrazuje 
Infografika nr 11, stanowiąca załącznik nr 6.13 do niniejszej Informacji.
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5.4.1.  Realizacja KPS przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Prezes ULC nieprawidłowo i nierzetelnie realizował zadania związane ze szko-
leniem w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określone w KPS oraz przepi-
sach unijnych, przywołanych w § 70 KPOLC108. Przede wszystkim Prezes ULC 
nie zapewnił odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych do realizacji 
tych zadań, w tym m.in. dotyczących rozwiązań systemowych dotyczących 
organizacji szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i sprawowania nad-
zoru nad ich przebiegiem. Podstawową przyczyną tego była nieadekwatna do 
zakresu tych zadań liczba personelu, zatrudnionego w jednostce organizacyj-
nej ULC, realizującego bezpośrednio te zadania. Sprawami szkoleń zajmowało 
się jedynie 2-3 pracowników tej jednostki.

1. Prezes ULC nierzetelnie nadzorował przebieg szkoleń z zakresu ochrony 
lotnictwa cywilnego, określony przepisami rozdziału 9 KPS109. Działania 
nadzorczo-kontrolne, które powinny polegać głównie na wizytacjach 
w trakcie przeprowadzania szkoleń i egzaminów kończących te szkolenia, 
nie były podejmowane cyklicznie i regularnie przez cały okres objęty kon-
trolą. W okresie tym Prezes ULC przeprowadził, stosownie do powołanych 
przepisów KPS, jedynie cztery kontrole procesów szkoleniowych – wszyst-
kie w 2015 r. Podkreślenia wymaga, że rocznie zgłaszano Prezesowi ULC 
od około 800 do 1000 takich szkoleń110 – planowanych do przeprowadze-
nia. Od połowy września 2015 r. do końca I połowy 2017 r., Prezes ULC nie 
sprawował nadzoru nad szkoleniami w zakresie ochrony lotnictwa poprzez 
kompleksowe kontrolowanie ich przebiegu. Nie przeprowadzał takich dzia-
łań, pomimo iż zakres i skala nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli 
przeprowadzonych w 2015 r. wskazywała na konieczność objęcia nimi proce-
sów szkoleniowych w trybie ciągłym. Kontrole te wykazały m.in., że:

 y szkolenia przeprowadzane były niezgodnie z programami szkoleń, 
zatwierdzonymi przez Prezesa ULC. Prezentowane w ich trakcie tre-
ści szkoleniowe były nieaktualne, w tym nie uwzględniały informacji 
z obszarów istotnych dla danego rodzaju szkolenia. Prezentowane były 
bez dbałości o właściwą formę i wysoki poziom szkolenia, w niena-
leżycie przygotowanych salach wykładowych. Szkolenia prowadzono 
w sposób umożliwiający uczestnikom pomijanie poszczególnych jego 
sekwencji, przez co znacznemu, nawet 5-krotnemu skróceniu ulegał 

108  Przepis § 70 KPOLC stanowi, że szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego realizuje się 
zgodnie z pkt 11 załącznika I do rozporządzenia 2008/300, częścią J załącznika do Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającego wspólne podstawowe normy 
ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady, pkt 11 załącznika do rozporządzenia 2010/185 oraz przepisami 
wydanymi na podstawie art. 189 ust. 3 Prawa lotniczego, tj., przepisami rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 

109  Nadzór nad realizacją szkoleń Prezes ULC powinien sprawować, stosownie do § 35 KPS, poprzez 
sprawdzanie: sposobu i poziomu przekazywania wiedzy; wyników szkolenia pod kątem uzyskanej 
wiedzy i zdobytych umiejętności; kwalifikacji osób prowadzących szkolenia; wyposażenia 
technicznego, przy użyciu którego prowadzone jest szkolenie; pomocy dydaktycznych oraz 
dokumentacji zrealizowanych szkoleń.

110  Dane szacunkowe, oparte na liczbie 419 zarejestrowanych w okresie styczeń–maj 2017 r, przez ULC 
zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Ewidencja 
elektroniczna zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu, skierowanych do Urzędu 
w latach 2015–2016 została usunięta przez jednostkę organizacyjną ULC właściwą w sprawach 
szkoleń.
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czas ich trwania, przewidywany programem szkolenia. Nieprawidło-
wości ujawniły kontrole przebiegu szkoleń, przeprowadzone przez 
Prezesa ULC:

 − na dwóch lotniskach, odpowiednio w: kwietniu 2015 r. w zakresie 
recertyfikacji OKB111 i szkolenia świadomości ochrony lotnictwa 
cywilnego112 oraz w lipcu 2015 r. w zakresie szkolenia osób sto-
sujących środki kontroli związane z ochroną poczty i materiałów 
przewoźnika113;

 − a także w dwóch podmiotach prowadzących lotniczą działalność 
gospodarczą, w tym odpowiednio: we wrześniu 2015 r. w zakresie 
szkolenia specjalistycznego dla operatorów przeprowadzających 
kontrole bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, wnoszonych 
przedmiotów i bagażu rejestrowanego; ładunku i poczty oraz poczty 
i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego 
i zaopatrzenia portu lotniczego114 oraz w maju 2015 r. w zakresie szko-
leń specjalistycznych osób sprawdzających pojazdy i osób przeprowa-
dzających kontrolę dostępu oraz nadzór i patrole na lotniskach115;

 y szkolenia związane z recertyfikacją OKB przeprowadzano na podstawie 
nieprawidłowo sporządzonych ocen operacyjnych osób szkolonych116. 
Nieprawidłowości o tym charakterze ujawniła kontrola Prezesa ULC 
przeprowadzona na jednym z lotnisk w kwietniu 2015 r., a także we wrze-
śniu 2015 r. w jednym z podmiotów gospodarczych prowadzących szkole-
nia. Kontrola na ww. lotnisku wykazała ponadto, że szkolenia były pro-
wadzone przez instruktorów nieposiadających ważnych certyfikatów 
OKB117, z zastosowaniem biblioteki TIP zawierającej nieodpowiednią 
liczbę ocenianych obrazów118;

 y dwie kontrole (w jednym z podmiotów gospodarczych prowadzących 
szkolenia i na jednym z lotnisk) ujawniły nieprawidłowe prowadzenie 
dokumentacji szkoleniowej i egzaminacyjnej. Nieprawidłowości pole-
gały m.in. na niewpisywaniu w listach egzaminacyjnych liczby punk-
tów, uzyskanych przez osoby egzaminowane i danych personalnych 
osób szkolących oraz na niedołączaniu do dokumentacji protokołów 
egzaminacyjnych.

2. Prezes ULC nie realizował w pełnym zakresie obowiązków nadzoro-
czo-kontrolnych nad prawidłowością szkoleń z zakresu ochrony lotnic-
twa cywilnego również w toku kontroli zgodności, przeprowadzanych 
w nadzorowanych podmiotach na podstawie przepisów KPKJ. Wykazała 

111  Szkolenie określone w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia 2010/185.
112  Szkolenie określone w pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia 2010/185.
113  Szkolenie określone w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2010/185.
114  Szkolenia określone w pkt: 11.2.3.1, 11.2.3.2 i 11.2.3.3 oraz 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 

2010/185.
115  Szkolenie określone w pkt 11.2.3.4 i 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2010/185.
116  Oceny operacyjne wymagane są przepisami § 33 ust. 7 KPS i pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 

2010/185.
117  Przepis § 15 ust. 1 pkt 4 KPS stanowi, że instruktor prowadzący szkolenie recertyfikacyne dla OKB 

musi posiadać ważny certyfikat OKB. 
118  Zawartość biblioteki TIP określa pkt 12.5 załącznika do Decyzji Komisji 2010/774 (od dn. 1.02.2016 r. 

2015/8005).
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to analiza przeprowadzona przez NIK, którą objęto treść 57 protokołów 
kontroli zgodności, zrealizowanych przez ULC w 25 podmiotach w latach 
2015–2017 (I połowa). Stwierdzono w tym zakresie, że:

 y jedynie w toku pięciu kontroli zgodności, przeprowadzonych na czte-
rech lotniskach, działaniami nadzorczo-kontrolnymi objęto prawidło-
wość przebiegu procesów szkoleniowych. Kontrole te wykazały, że 
szkolenia realizowane były: na podstawie nieaktualnych programów 
szkoleń bądź niezgodnie z nimi, w tym m.in. w wymiarze czasowym 
niezgodnym z przepisami, z pominięciem w zajęciach praktycznych 
zagadnień właściwych dla danego szkolenia, jak np. umiejętność prze-
szukania paneli i luków serwisowych statków powietrznych. Kontrole 
te wykazały również nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji egza-
minacyjnej. W przypadku szkoleń operatorów kontroli bezpieczeństwa 
– kontrole ujawniły ich przeprowadzanie przy użyciu oprogramowania 
zawierającego nieodpowiednią bibliotekę obrazów testowych TIP;

 y w toku 40 kontroli zgodności, spośród 42 przeprowadzonych w 14 pod-
miotach posiadających programy szkoleń zatwierdzone przez Prezesa 
ULC nie sprawdzono, czy podmioty te dokonały ich aktualizacji. W toku 
38 z tych kontroli, audytorzy nie objęli sprawdzeniem przebiegu szkoleń, 
do przeprowadzania których podmioty kontrolowane posiadały zatwier-
dzone programy szkoleń;

 y w toku 22 z 39 kontroli zgodności, przeprowadzonych w 11 podmiotach 
zatrudniających operatorów kontroli bezpieczeństwa, nie sprawdzano 
prawidłowości szkolenia okresowego tych operatorów, wymaganego 
przepisami pkt 11.4.1 załącznika do powołanych wyżej rozporządzeń 
unijnych i § 13 ust. 12 KPS oraz stanowiącego podstawę do przedłu-
żenia im ważności posiadanych certyfikatów OKB.

3. Prezes ULC, pomimo nieprawidłowego przeprowadzania szkoleń 
i egzaminów, istotnie wpływającego na jakość i ważność szkoleń, rzadko 
korzystał z uprawnienia określonego przepisem § 36 ust. 2 KPS i pkt 11.5.6 
załącznika do rozporządzenia 2010/185119, polegającego na cofnięciu 
zatwierdzenia wyników szkolenia.

Przeprowadzona przez NIK analiza dokumentacji wszystkich dziewięciu 
kontroli120, w ramach których ULC sprawdził prawidłowość przebiegu 
procesów szkoleniowych i egzaminacyjnych wykazała, że procesy te prowa-
dzone były z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Prezes ULC jedynie 
w przypadku dwóch szkoleń, w których uczestniczyło ogółem 17 osób121, 
nie zatwierdził ich przebiegu i wyników (w tym egzaminów)122. 

119  Od dn. 1.02.2016 r. pkt 11.5.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
120  NIK poddała analizie wszystkie dziewięć protokołów z kontroli, w tym pięć protokołów kontroli 

zgodności, przeprowadzonych na podstawie KPKJ i cztery protokoły kontroli przeprowadzonych 
w 2015 r. z uwzględnieniem przepisów rozdziału 9 KPS.

121  W okresie objętym kontrolą, Prezes ULC nie uznał, w ramach sprawowanego nadzoru nad procesami 
szkolenia, ogółem 23 zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego lub ponownej certyfikacji OKB. 

122  Po kontroli przeprowadzonej na jednym z lotnisk, obejmującej recertyfikację 15 operatorów oraz 
po kontroli na innym lotnisku, obejmującej recertyfikację jednego operatora i szkolenia jednej osoby 
w zakresie świadomości ochrony lotnictwa. 
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Przykłady

Kontrola przeprowadzona przez ULC w maju 2015 r. w jednym z podmiotów 
gospodarczych realizujących szkolenia wykazała niezgodne z programem 
prowadzanie szkoleń specjalistycznych osób wykonujących kontrole pojazdów 
oraz osób przeprowadzających kontrole dostępu, nadzór i patrole123. Do ich 
przeprowadzenia instruktor wykorzystał prezentację multimedialną, której 
treści szkoleniowe nie uwzględniały informacji z zakresu określonego w: 
rozdziale 8 KPOLC „Ochrona lotniska”; w pkt 1.6 i w Dodatku 1-A załącznika 
do rozporządzenia 2010/185, dotyczącym przedmiotów zabronionych do wno-
szenia do strefy zastrzeżonej lotniska przez osoby niebędące pasażerami. 
Treści te nie zawierały również informacji o elementach, jakie musi zawierać 
karta identyfikacyjna portu lotniczego i przepustka pojazdu. Instruktor skrócił 
także czas szkolenia, w wyniku czego tematy szkoleniowe prezentowane były 
niezgodnie z rozkładem zajęć, ustalonym w zatwierdzonym przez Prezesa ULC 
programie szkolenia124. Kontrolerzy ULC, pomimo takich nieprawidłowości, 
zalecili jedynie bieżące aktualizowanie prezentacji treści szkoleniowych oraz 
realizację szkoleń zgodnie z programem. 

Kontrola zgodności przeprowadzona we wrześniu 2016 r. na jednym z lotnisk 
wykazała, że: szkolenia realizowane były na podstawie nieaktualnych programów 
szkoleń; szkolenie specjalistyczne dla osób sprawdzających pojazdy realizowane 
było niezgodnie z programem, a w jego dokumentacji brak było protokołów 
egzaminacyjnych; w szkoleniu specjalistycznym dla osób przeszukujących 
samoloty pomijano, w ramach zajęć praktycznych, tematykę umiejętności prze-
szukiwania luków i paneli serwisowych samolotów, tj., czynności określonych 
w Dodatku 3-A załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005. I w tym przypadku 
audytorzy ULC zalecili jedynie zaktualizowanie programów szkolenia oraz 
prowadzenie szkoleń, w tym zajęć praktycznych, w sposób w nich przyjęty.

4. Prezes ULC akceptował niezgodną z przepisami rozdziału 5 KPS  
pt. Organizacja szkoleń, praktykę przeprowadzania szkoleń z zakresu 
ochrony lotnictwa cywilnego przez podmioty na podstawie programów 
szkoleń zatwierdzonych przez Prezesa ULC dla innego podmiotu. 

Przykład

Jeden z podmiotów gospodarczych prowadzących szkoleniową działalność 
gospodarczą, zrealizował w 2015 r. szkolenie specjalistyczne osób wykonu-
jących kontrole dostępu, nadzór i patrole oraz szkolenie specjalistyczne osób 
przeprowadzających kontrole pojazdów na podstawie programów zatwierdzo-
nych dla innego podmiotu. 

Przepisy rozdziału 5 KPS, w tym w szczególności przepis § 17, nie zawierają 
regulacji umożliwiających przeprowadzanie szkoleń przez podmioty, które 
nie posiadają programów dla określonego rodzaju szkolenia. Stosownie 
do § 17 ust. 2 KPS, programy zatwierdzane są dla danego podmiotu, na jego 
wniosek, zwierający m.in.: zakres szkolenia, kategorie osób szkolonych, 
sposób jego przeprowadzania i wzór zaświadczenia wydawanego po jego 
zakończeniu (z logo wnioskodawcy).

123  Szkolenia te określone są odpowiednio w pkt 11.2.3.4 i pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 
2010/185.

124  Takie przeprowadzanie szkoleń naruszało przepisy § 15 ust. 2 pkt 3 i § 17 ust. 2 pkt 4 i 7 KPS, według 
których instruktor powinien dbać o właściwą formę i wysoki poziom szkolenia oraz przeprowadzać 
je zgodnie z programem szkolenia, określającym czas jego trwania i rozkład zajęć. 
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4.1. Prezes ULC przyjął praktykę prowadzenia szkolenia okresowego dla 
operatorów kontroli bezpieczeństwa, określonego w § 2 pkt 10 KPS125 
i w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzeń unijnych126, bez programu szko-
lenia, pomimo że przepisy § 12 KPS wyraźnie wskazywały na konieczność 
przeprowadzania tego szkolenia na podstawie stosownych programów127. 
Brak zatwierdzenia przez Prezesa ULC, w ramach programu szkolenia, 
takich aspektów, jak: forma szkolenia, czas jego trwania, rozkład zajęć, 
treści szkoleniowe, ćwiczenia i zajęcia praktyczne, wykorzystywany sprzęt 
i wzór zaświadczenia, określonych w § 17 ust. 2 KPS128 spowodował, 
że szkolenia okresowe OKB przeprowadzane były w sposób zróżnicowany 
i nieprawidłowo przez ośmiu z 11 zarządzających lotniskami, objętych kon-
trolą NIK129. Prezes ULC w odniesieniu do tego szkolenia stosował jedynie 
praktykę instruowania podmiotów realizujących te szkolenia o sposobie 
ich przeprowadzania. 

4.2. Prezes ULC nie egzekwował przekazywania przez podmioty, którym 
zatwierdził programy szkolenia, informacji o ich zaktualizowaniu stosow-
nie do zmian wprowadzanych w lotnictwie cywilnym, w tym dotyczących 
jego ochrony. W znikomym stopniu sprawdzał aktualność tych programów 
w toku kontroli przeprowadzanych w nadzorowanych podmiotach, w tym 
w ramach kontroli zgodności. W okresie objętym kontrolą NIK, spośród 
338 zatwierdzonych przez siebie programów szkoleń, Prezes ULC w toku 
ogółem pięciu kontroli, w tym jednej kontroli zgodności130, sprawdził 
aktualność jedynie 21 programów (6,2%).

4.3. Prezes ULC do końca I półrocza 2017 r. zatwierdził, na podstawie prze-
pisu § 17 KPS, 338 programów szkolenia, zgłoszonych przez 54 podmioty. 
Kontrola NIK wykazała, że Prezes ULC nie posiadał informacji:

 y które z tych podmiotów faktycznie prowadziły szkolenia;
 y o liczbie podmiotów, które realizowały procesy szkoleniowe na podsta-

wie programów użyczonych od innych podmiotów;
 y o liczbie zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia szkolenia pomimo, że 

w latach 2015–2016 podmioty szkolące kierowały do ULC stosowne 
zawiadomienia, wymagane przepisem § 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 
KPS.

125  Do dnia 5.09.2016 r. obowiązywała nazwa szkolenia regularnie powtarzane. Nazwa tego szkolenia, bez 
zmiany jego zakresu merytorycznego, została zmieniona przepisem § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1302). 

126  Rozporządzenie 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998.
127  Przepis § 12 KPS stanowi, że Zakres programu szkolenia okresowego dla operatorów kontroli 

bezpieczeństwa obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia 
2015/1998.

128  Tj., aspektów określonych w § 17 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz 7-11 KPS. 
129  Nieprawidłowości w tym zakresie obrazują zapisy zawarte w rozdziale pt. Ważniejsze wyniki 

kontroli, w pkt 5.4.2 ppkt 1.3 niniejszej Informacji. 
130  W toku kontroli zgodności przeprowadzonej na jednym z lotnisk we wrześniu 2016 r. dokonano 

sprawdzenia aktualności posiadanych przez ten podmiot 16 programów szkoleń. Osoba 
odpowiedzialna za szkolenia potwierdziła, że wszystkie posiadane programy nie były aktualizowane. 

Realizacja szkoleń 
okresowych OKB 
bez zatwierdzonych 
programów 

Niedostateczny nadzór 
Prezesa ULC  
nad aktualizacją 
programów szkoleń 

Niedostateczny nadzór 
Prezesa ULC  
nad organizacją szkoleń 
określonych w KPS



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

62

W rezultacie, wobec faktu: nieposiadania przez Prezesa ULC danych doty-
czących liczby podmiotów przeprowadzających szkolenia; powszechnie 
stosowanej praktyki użyczania programów szkolenia; przyjęcia praktyki 
prowadzenia szkoleń okresowych OKB bez opracowania programu szko-
lenia i jego zatwierdzenia, a także braku w zasobach ULC danych za lata 
2015–2016 o liczbie zgłoszonych przez te podmioty szkoleń, niemożliwe 
było ustalenie:

 y skali i zakresu przeprowadzonych szkoleń w dziedzinie ochrony lotnic-
twa cywilnego; 

 y liczby podmiotów i prowadzonych przez nie procesów szkoleniowych, 
które powinny podlegać nadzorowi i kontroli;

 y uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłaty lotniczej 
za przeprowadzanie procesu zatwierdzania programów szkoleń131, 
której Prezes ULC nie pobierał od podmiotów realizujących szkole-
nie okresowe OKB oraz od podmiotów realizujących inne szkolenia 
w oparciu o programy wypożyczone od podmiotów, którym programy 
te zatwierdził.

Przede wszystkim jednak, brak wiedzy w powyższym zakresie uniemoż-
liwiał dokonywanie rzetelnej oceny funkcjonowania systemu szkolenia 
w obszarach określonych w § 35 KPS132, podlegających sprawdzeniu przez 
Prezesa ULC.

4.4. Prezes ULC nie realizował określonego przepisem § 24 KPS133 
obowiązku publikacji na stronach internetowych ULC wykazu szkoleń 
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. W miejsce tego wykazu Prezes ULC 
publikował na stronie internetowej ULC wykaz zatwierdzonych przez siebie 
programów szkoleń i podmiotów je posiadających. Wykaz ten nie był aktu-
alizowany na bieżąco, w wyniku czego zawierał informacje nie odpowia-
dające stanowi rzeczywistemu. Przedstawiał m.in. dane o 12 programach 
i czterech podmiotach, będących ich właścicielami pomimo, że podmioty 
te zaprzestały działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. Nie ujął 
w tym wykazie natomiast innych trzech programów i podmiotów je posia-
dających. 

5. Prezes ULC rzetelnie realizował niektóre z zadań określonych w KPS, 
związanych z działalnością instruktorów, prowadzących szkolenia z zakresu 
ochrony lotnictwa cywilnego. W wykazie instruktorów zatwierdzonych 
w okresie od września 2010 r. do połowy maja 2017 r., zawierającym 308 
pozycji, Prezes ULC umieszczał wszystkie wymagane dane o instruktorach. 

131  Zgodnie z Tabelą nr 1 cz. III pkt 3.13.31 załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat 
lotniczych – opłata za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia wynosiła 210 PLN.

132  Do obszarów tych należały: sposób i poziom przekazywanej wiedzy; wyniki szkolenia pod 
kątem uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności; kwalifikacje osób szkolących; wyposażenie 
techniczne, przy użyciu którego prowadzone są szkolenia; pomoce dydaktyczne oraz dokumentacja 
ze zrealizowanych szkoleń.

133  O obowiązku publikacji wykazu szkoleń stanowi również przepis pkt 11.5.5, w brzmieniu 
obowiązującym w okresie objętym kontrolą, wprowadzonym rozporządzeniem Wykonawczym 
Komisji (UE) nr 1082/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 185/2010 
w odniesieniu do zatwierdzonych unijnych środków ochrony lotnictwa (Dz.U.UE.L.2012.324.25). 
Według niego – właściwy organ prowadzi wykaz stosownych kursów szkoleniowych z zakresu ochrony. 
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Rzetelnie realizował również obowiązek informowania instruktorów 
o zmianach zachodzących w lotnictwie cywilnym134. 

5.1. Prezes ULC niedostatecznie nadzorował ważność uprawnień instrukto-
rów wpisanych przez ten organ do wykazu instruktorów. W rezultacie nie-
rzetelnie realizował określony w KPS obowiązek wykreślania z tego wykazu 
instruktorów, którzy nie przekazali do ULC, w trybie bezzwłocznym, kopii 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego dla instruktorów135. 
Analiza dokumentacji związanej z wykreśleniem 22 instruktorów wykazała, 
że Prezes ULC w przypadku 16 instruktorów, dokonał tego z opóźnieniem 
nawet miesiąca i 16 dni od dnia, w którym upłynęła ważność posiadanych 
przez nich uprawnień. Opóźnienia te były rezultatem nieskutecznie prowa-
dzonego bieżącego monitoringu spełniania przez nich wymogu poddania 
się szkoleniu okresowemu w cyklach 3-letnich, warunkującego utrzymanie 
tych uprawnień i nie egzekwowania od instruktorów obowiązku niezwłocz-
nego przekazywania świadectw ich ukończenia136.
Prezes ULC nie wykreślał instruktorów z powyższego wykazu, bądź nie 
zawieszał ich działalności, w przypadku stwierdzenia rażących niepra-
widłowości w prowadzonych przez nich szkoleniach lub egzaminach. 
Do podejmowania tych działań zobowiązywały Prezesa ULC przepisy § 36 
ust. 2 KPS oraz przepisy rozporządzeń unijnych137. 
Analiza dokumentacji z przeprowadzonych przez ULC w 2015 r. czterech 
kontroli procesów szkoleniowych oraz pięciu kontroli zgodności wyka-
zała, że kontrolerzy ULC w każdej z nich ujawniali przypadki poważnego 
naruszenia przez instruktorów przepisów KPS. We wszystkich kontrolach 
ujawniano przeprowadzanie szkoleń niezgodnie z przepisami ww. rozpo-
rządzeń unijnych i KPS, w tym niezgodnie z zatwierdzonymi programami 
bądź na podstawie niezaktualizowanych programów. Ponadto przebieg 
czterech szkoleń i egzaminów był nieprawidłowo dokumentowany. 

Przykład

Na jednym z lotnisk, w ramach szkolenia przeprowadzanego w kwietniu 
2015 r. jeden z uczestników egzaminu uzyskał od instruktora ocenę pozy-
tywną, pomimo nieosiągnięcia wymaganego poziomu 70% poprawnych odpo-
wiedzi. W tym samym porcie, szkolenie w ramach ponownej certyfikacji OKB 
przeprowadziło dwóch instruktorów nieposiadających ważnego certyfikatu OKB, 
wymaganego przepisem § 15 ust. 1 pkt 4 KPS. 

Na innym lotnisku dwóch instruktorów przeprowadziło w dniach 1.05-
10.06.2015 r. recertyfikację pięciu operatorów niezgodnie z programem szkolenia, 

134  Obowiązek ten określał przepis § 24 KPS i pkt 11.5.5 załącznika do rozporządzenia 2010/185, a od dn. 
1.02.2016 r. pkt 11.5.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

135  Obowiązek wykreślenia instruktora z wykazu w przypadku nieprzekazania wymaganego 
zaświadczenia określony jest przepisem § 16 ust. 1 pkt 3 KPS.

136   Kopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego instruktorów, o którym 
mowa w § 13 ust. 11 pkt 1, powinna być, stosownie do § 13 ust. 13 KPS, niezwłocznie przekazana 
Prezesowi ULC. Niepoddanie się temu szkoleniu powodowało, stosownie do § 13 ust. 14 KPS. 
że instruktor nie mógł realizować zadań szkoleniowych.

137  Przepis § 36 ust. 2 KPS stanowi, że w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w procesie 
przeprowadzania szkoleń lub egzaminów Prezes ULC zobowiązany jest do stosowania przepisu 
pkt 11.5.6 załącznika do rozporządzenia 2010/185, a od dnia 6.09.2016 r. przepisów pkt 11.5.4 
załącznika do rozporządzenia 2015/1998, tj., do zawieszenia bądź wykreślenia instruktora z wykazu 
instruktorów.
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bez sporządzenia wymaganej dokumentacji. Ponadto, instruktorzy wystawili cer-
tyfikaty świadczące o recertyfikacji, opatrzone datą niezgodną z datą zarejestro-
waną w dokumentacji szkoleniowej i egzaminacyjnej. 

W toku kontroli zgodności, przeprowadzonej na innym lotnisku w lutym 2016 r. 
audytorzy ULC ujawnili: nieprawidłowe przeprowadzenie przez instruktora 
szkolenia okresowego OKB, w tym niezgodność czasu szkolenia zarejestrowa-
nego w dokumentach ze stanem rzeczywistym; prowadzenie szkolenia OKB 
w ograniczonym zakresie, obejmującym jedynie kontrolę ładunku i poczty; 
brak w dokumentacji szkoleniowej ocen operacyjnych, wymaganych przepisem 
pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 i § 33 ust. 7 KPS oraz 
przeprowadzenie tego szkolenia z użyciem biblioteki obrazów TIP niezgodnej 
z przepisami Decyzji Komisji 2015/8005.

6. Prezes ULC wpisał na listę OKB do dnia 30.06.2017 r. 4196 operatorów, 
w tym 741 osób w okresie objętym kontrolą NIK. Do października 2016 r. 
nie sprawował jednak nadzoru nad ważnością wydanych im certyfikatów, 
uprawniających do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa. Nie podej-
mował do tego czasu działań sprawdzających, czy osoby wpisane przez 
niego na listę OKB, posiadały aktualne certyfikaty138. Nie egzekwował 
od operatorów określonego przepisem § 33 ust. 5 KPS obowiązku przeka-
zywania kopii certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogu ukończenia 
ponownej certyfikacji, warunkującego utrzymanie uprawnień OKB139. 
W rezultacie, nie dokonywał skreśleń z listy tych operatorów, którzy nie 
posiadali ważnych certyfikatów, pomimo nałożenia takiego obowiązku 
przepisem § 33 ust. 6 KPS.

Rozpoczęta przez Prezesa ULC w październiku 2016 r. weryfikacja aktual-
ności uprawnień operatora do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa 
spowodowała wykreślenie z listy OKB ogółem 222 osób, przy czym:

 y spośród 217 przypadków, poddanych szczegółowej analizie NIK, 
wykreślenia operatorów nastąpiły z opóźnieniem od 1,5 do 21 mie-
sięcy, w odniesieniu do terminu upływu ważności posiadanych upraw-
nień (certyfikatów);

 y w jednym przypadku wykreślenie operatora nastąpiło po upływie 
blisko 2,5 roku od tego terminu. 

Podjęte przez Prezesa ULC działania weryfikacyjne nie były w pełni sku-
teczne. Do końca I półrocza 2017 r. Prezes ULC nadal nie wyegzekwował 
od 964 operatorów przekazania wymaganej przepisem § 33 ust. 5 KPS kopii 
ważnego certyfikatu. W rezultacie, na prowadzonej przez Prezesa ULC liście 
OKB, obok osób legitymujących się ważnym certyfikatem, widniały również 
te osoby, co do których Prezes ULC nie dysponował wiedzą, czy posiadają 
one ważne uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.

138  Zgodnie z postanowieniem pkt 11.3.1 lit. b załącznika do powołanych wyżej rozporządzeń 
unijnych, operatorzy kontroli bezpieczeństwa obsługujący urządzenia RTG lub urządzenia EDS, 
podlegają procesowi ponownej certyfikacji przynajmniej co 3 lata.

139   Obowiązek ten został wprowadzony z dniem wejścia w życie KPS w brzmieniu ustanowionym 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 
2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1852) – tj., z dniem 12.10.2013 r.
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5.4.2. Realizacja KPS przez zarządzających portami lotniczymi
1. Wyniki kontroli NIK oraz kontroli zgodności, przeprowadzonych przez 
audytorów krajowych i wewnętrznych, obejmujących okres 2015–2017 r. 
(I półrocze) wskazują, że każdy zarządzający lotniskiem, z 11 objętych kon-
trolą NIK, nie realizował prawidłowo wszystkich zadań, określonych w KPS. 
Zarządzający dopuszczali do realizacji zadań ochrony przez osoby, które 
nie poddały się cyklicznym szkoleniom okresowym oraz innego rodzaju 
szkoleniom, określonym w KPS, wymaganym na danym stanowisku pracy. 
Stanowiło to naruszenie przepisu § 13 ust. 14 KPS, a w przypadku operato-
rów kontroli bezpieczeństwa, również przepisu § 33 ust. 6 KPS.

1.1. Zarządzający sześciu lotniskami dopuszczali do realizacji kontroli 
bezpieczeństwa z użyciem urządzeń rentgenowskich lub urządzeń EDS 
przez operatorów, którzy nie poddali się procesowi ponownej certyfikacji 
przed upływem 3 lat od dnia poprzedniej certyfikacji. Termin ten 
wymagany jest przepisem pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzeń 
unijnych140 oraz § 33 ust. 3 KPS141.

1.2. Zarządzający dwoma lotniskami nieprawidłowo realizowali obowią-
zek dokonywania okresowej oceny skuteczności działania systemu TIP, 
określony w pkt 12.5.7 załącznika do Decyzji Komisji142 oraz obowiązek 
poddawania tych operatorów, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen 
w powyższym zakresie, stosownym szkoleniom i testom, wymaganym prze-
pisem pkt 11.5.8 załącznika do Decyzji Komisji143. W rezultacie podmioty 
te nie realizowały prawidłowo oceny skuteczności pracy operatorów przy 
wykrywaniu przedmiotów zabronionych. I tak:

 y W toku audytu przeprowadzonego przez ULC na jednym z lotnisk w maju 
2015 r., audytorzy stwierdzili: brak udokumentowania oceny skuteczności 
działania TIP i szkoleń operatorów, ukierunkowanych na słabe punkty, 
przeprowadzonych za okres styczeń-kwiecień 2015 r. W audycie z lipca 
2017 r. audytorzy stwierdzili: brak odrębnych ocen skuteczności TIP 
dla bagażu kabinowego i rejestrowanego oraz ponownie brak realizacji 
obowiązku kierowania operatorów, którzy nie przeszli z wynikiem pozy-
tywnym oceny TIP, na szkolenia ukierunkowane na słabe punkty. 

 y W toku audytu przeprowadzonego na drugim z ww. lotnisk w styczniu 
2016 r., audytorzy ULC stwierdzili, że zarządzający lotniskiem nie-
zgodnie z przepisem pkt 12.5.7 załącznika do ww. Decyzji Komisji 
dokonywał oceny skuteczności pracy operatorów w przypadku, gdy 

140  Rozporządzenie 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998.
141  Nieprawidłowości w tym zakresie obrazują zapisy zawarte w rozdziale pt. Ważniejsze wyniki 

kontroli, w pkt 5.2.2 Realizacja KPOLC przez zarządzających lotniskami i PAŻP, ppkt 9.6 niniejszej 
Informacji.

142  Do dn. 1.02.2016 r. – Decyzji Komisji 2010/774. Przepis pkt 12.5.7 załącznika do Decyzji Komisji 
2015/1998 stanowi, że ocenę skuteczności działania TIP w odniesieniu do poszczególnych 
operatorów przeprowadza się co 4 miesiące, przy czym, gdy operator nie miał do czynienia 
w tym okresie z co najmniej 80 obrazami TIP, okres ten ulega przedłużeniu do czasu wyświetlenia 
80 obrazów.

143  Jw. przepis pkt 12.5.8 załącznika do Decyzji Komisji 2015/1998 stanowi, że operatorzy, którzy nie 
przeszli z wynikiem pozytywnym oceny TIP, muszą przejść szkolenie ukierunkowane na słabe 
punkty ujawnione w trakcie oceny, a następnie znormalizowany test interpretacji obrazów, 
a ponowne szkolenie musi zakończyć się wynikiem pozytywnym przed końcem następnego 
okresu (czteromiesięcznego). 

Nieprawidłowe 
realizowanie zadań 
określonych w KPS

Prowadzenie  
kontroli bezpieczeństwa 
przez osoby 
nieuprawnione, 
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procesowi szkolenia 
recertyfikacyjnego
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w czteromiesięcznym okresie objętym sprawdzeniem operatorzy nie 
dokonali oceny wymaganych co najmniej 80 obrazów TIP. Stwierdzili 
również, że dokumentacja szkoleniowa operatorów, którzy byli kie-
rowani na dodatkowe szkolenia nie potwierdzała, że byli oni szkoleni 
w zakresie słabych punktów, ujawnionych podczas oceny.

1.3. Wszyscy zarządzający lotniskami, objęci kontrolą NIK, realizowali szko-
lenie okresowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, określone w § 13 
ust. 12 KPS, bez programów szkoleń wymaganych przepisami § 12 i 17 KPS. 
Ośmiu z nich przeprowadzało to szkolenie również niezgodnie z przepisem 
pkt 11.4.1 ww. rozporządzeń unijnych. I tak:

 y Siedmiu zarządzających lotniskami, którzy organizowali to szkolenie 
na salach wykładowych lub z wykorzystaniem komputera, tj., w spo-
sób określony przepisem pkt 11.4.1 lit. a załącznika do rozporządzenia 
2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998), nie zapewniło ich prawidło-
wego przebiegu. Stwierdzono w tym zakresie, że:

 − kontrola NIK na jednym z lotnisk wykazała, na przykładzie doku-
mentacji szkoleniowej 30 operatorów, że od 2014 r. do czerwca 
2017 r. szkolenie nie kończyło się wymaganym testem praktycz-
nym z umiejętności rozpoznawania obrazów;

 − na innym lotnisku audyt ULC w lutym 2016 r. ujawnił, że w II poło-
wie 2015 r. operatorzy byli poddawani szkoleniu okresowemu, 
obejmującemu obrazy tylko jednej z trzech kategorii tematycz-
nych, pomimo posiadanych uprawnień do kontroli bezpieczeństwa 
w każdej z nich. W szkoleniach stosowano bibliotekę zawierającą 
niedostateczną liczbę obrazów TIP144, w wyniku czego operatorzy 
szkolili się, rozpoznając obrazy często powtarzające się. Operato-
rom nie wydawano zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, określo-
nych przepisem § 17 ust. 2 pkt 11 KPS;

 − na kolejnym z lotnisk objętych kontrolą NIK audytorzy ULC w lipcu 
2016 r. ujawnili, że operatorzy w niektórych miesiącach byli szkole-
ni tylko w jednym z trzech wymaganych zakresów tematycznych, 
co było rezultatem umożliwania im doboru tematyki szkolenia 
we własnym zakresie;

 − operatorzy prowadzący kontrole bezpieczeństwa na trzech lotni-
skach byli poddawani szkoleniu okresowemu trwającemu krócej 
niż wymagane sześć godzin w każdym sześciomiesięcznym okre-
sie. Stwierdzono m.in.,że:

 9 kontrole przeprowadzone na jednym z lotnisk (we wrześniu 
2016 r. i maju 2017 r.) ujawniły, że pięciu operatorów szkolo-
nych było w czasie krótszym nawet o cztery godziny i 56 minut 
od wymaganych sześciu godzin. Trzech z nich nie zaliczyło przy 
tym testów praktycznych z umiejętności rozpoznawania obra-
zów. Ponadto, w przypadku 11 operatorów nie udokumento-
wano przeprowadzenia tych szkoleń, co stanowiło naruszenie 

144  Przepis pkt 11.4.1 lit. a stanowi, że w przypadku szkolenia w sali wykładowej lub z wykorzystaniem 
komputera, biblioteka TIP powinna zawierać 1000 obrazów.

Prowadzenie szkolenia 
okresowego OKB
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pkt 11.2.1.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998145 i § 23 
ust. 2 pkt 1 KPS, a w 10 przypadkach w zaświadczeniach nie 
określono okresu objętego szkoleniem;

 9 na innym lotnisku szkolenia: nie kończyły się wydaniem sto-
sownych zaświadczeń; prowadzone były w czasie krótszym 
od sześciu godzin, co było wynikiem zaliczania do niego cza-
su poświęcanego na omawianie wyników szkoleń; w szkole-
niu stosowano bibliotekę TIP zawierającą niedostateczną licz-
bę obrazów.

 y Zarządzający lotniskiem, który w 2016 r. szkolił operatorów na stano-
wiskach w trakcie pracy, tj., w sposób określony przepisem pkt 11.4.1 
lit. b rozporządzenia 2015/1998, również nie zapewnił prawidłowe-
go toku tych szkoleń. Audyt przeprowadzony przez ULC w czerwcu 
2016 r. ujawnił, że każdy z 39 objętych kontrolą operatorów z SUFO 
nie spełniał wymaganej normy czasu pracy na urządzeniach RTG lub 
EDS, wynoszącej co najmniej 1/3 czasu pracy ogółem146. Przykłado-
wo, jeden operator poddany szkoleniu na stanowisku pracy, zamiast 
wymaganych 24 godzin pracy na tych urządzeniach, pracował jedynie 
7,5 godziny, zaś inny operator 15,5 godziny.

1.4. Sześciu zarządzających lotniskami nie poddało zatrudnionego perso-
nelu, realizującego zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, pozo-
stałym rodzajom szkoleń, wymaganych na danym stanowisku pracy. 

Przykład

Na jednym z lotnisk jeden audytor wewnętrzny poddał się wymaganemu prze-
pisem § 13 ust. 11 pkt 5 KPS szkoleniu okresowemu z opóźnieniem 4,5 mie-
sięcznym. Jedna osoba, mająca dostęp do strefy zastrzeżonej bez eskorty, nie 
posiadała przez 35 dni aktualnego szkolenia świadomości ochrony lotnictwa 
cywilnego147. 

Na innym lotnisku, według stanu na październik 2016 r., część pracowników 
SOL realizujących zadania ochrony nie była poddana szkoleniu w zakresie 
procedur łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem148.

Na kolejnym ze skontrolowanych przez NIK lotnisk, według stanu na styczeń 
2016 r., na 50 pracowników SOL, czterech (8%) nie legitymowało się ważnymi 
świadectwami wymaganych szkoleń, w tym: dwie osoby nie posiadały ważnych 
szkoleń dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli 
w zakresie ochrony149; jedna nie legitymowała się ważnym szkoleniem specja-
listycznym z zakresu kontroli dostępu oraz nadzoru i patroli150 i jedna szkole-
niem podstawowym151. Stwierdzono również, że spośród poddanych kontroli 

145  Przepis pkt 11.2.1.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 stanowi, że Dokumentację szkoleniową 
wszystkich osób, które odbyły szkolenie, przechowuje się co najmniej przez okres trwania ich umowy.

146  Punkt 11.4.1. lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/1998 stanowi m.in., że szkolenie okresowe 
OKB może być przeprowadzane w trakcie pracy, jeśli operator korzysta z urządzeń RTG lub EDS przez 
co najmniej jedną trzecią swojego czasu pracy. 

147  Szkolenie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego określone jest w pkt 11.2.6 załącznika 
do rozporządzenia 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998.

148  Szkolenie to określone jest w pkt 11.2.3.8 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych.
149  Szkolenie to określone jest w pkt 11.2.4 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych.
150  Szkolenie to określone jest w pkt 11.2.3.5 załącznika do ww.rozporządzeń unijnych.
151  Szkolenie to określone jest w pkt 11.2.2 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych.

Nieprawidłowa realizacja 
innych szkoleń ochrony 
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20 osób, które posiadały uprawnienia do dostępu do strefy zastrzeżonej bez 
eskorty, nie legitymowały się ważnymi świadectwami szkoleń świadomości 
ochrony lotnictwa cywilnego152. 

Podkreślenia wymaga, że poddanie się takim szkoleniom z wynikiem pozy-
tywnym jest warunkiem podstawowym dopuszczenia do realizacji na lotni-
sku zadań związanych z lotnictwem cywilnym, w tym z jego ochroną. 

5.5.  Sprawowanie przez Ministra nadzoru nad działalnością 
Prezesa ULC w zakresie realizacji zadań związanych 
z ochroną lotnictwa cywilnego

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 4 Prawa lotniczego, Minister sprawuje 
nadzór nad działalnością Prezesa ULC. Zgodnie z art. 21 ust. 3 tej ustawy, 
Prezes ULC składa Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności. 

Minister, w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Prezesa ULC, 
nie zapewnił przedkładania przez ten organ sprawozdań, zawierających 
pełne, szczegółowo sformułowane informacje o realizowanych działaniach 
nadzorczych, do realizacji których Prezesa ULC zobowiązywały przepisy 
art. 21 ust. 2 pkt 21, 22 i 23 Prawa lotniczego. Działania te dotyczyły spra-
wowania przez Prezesa ULC nadzoru nad realizacją: Krajowego Programu 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego; programów ochrony lotnisk i programów 
ochrony przedsiębiorstw prowadzonych przez pozostałe podmioty wyko-
nujące działalność lotniczą wymagającą ochrony153 oraz sprawowania nad-
zoru nad działalnością służb ochrony lotnisk. Przedkładane przez Prezesa 
ULC sprawozdania zawierały głównie dane statystyczne, bez wymaganego 
przez Ministra opisu sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją tych 
zadań. Nie zawierały również ocen ich realizacji. Ponadto sprawozdania nie 
zawierały pełnych informacji o sprawowaniu nadzoru nad realizacją dwóch 
innych programów krajowych, w tym Krajowego Programu Kontroli Jakości 
i Krajowego Programu Szkolenia, ściśle związanych z Krajowym Programem 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego, stanowiących jego uzupełnienie w obszarach: 
kontroli realizacji zdań ochrony i realizacji szkoleń w zakresie ochrony lot-
nictwa cywilnego. 

Minister, w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością Prezesa ULC, 
nie korzystał również z możliwości przeprowadzania kontroli, obejmującej 
realizację przez Prezesa ULC zadań związanych z ochroną lotnictwa cywil-
nego. 

152  Szkolenie to określone jest w pkt 11.2.6 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych.
153  Podmioty te wyszczególnione są w Infografice nr 1 stanowiącej załącznik nr 6.4 do niniejszej 

Informacji.
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5.6. Realizacja przez podmioty zarządzające portami 
lotniczymi i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań 
związanych z ochroną osób i mienia 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 11 podmiotach zarządzających lot-
niskami oraz w PAŻP wskazują na przywiązywanie przez ich kierownictwa 
należytej wagi do realizacji obowiązków związanych z ochroną osób i mie-
nia, określonych w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia154. 

Przede wszystkim podmioty te wywiązały się należycie z obowiązku 
opracowania, w uzgodnieniu z właściwymi służbami, planu ochrony 
zarządzanych obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 
Wewnętrzne służby ochrony (WSO) zostały przez te podmioty powołane 
zgodnie z obwiązującymi przepisami. Pracownicy WSO, realizujący 
zadania ochrony, spełniali wymóg wpisania na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej oraz legitymowali się wymaganymi w tym 
zakresie dokumentami. Byli wyposażani w środki techniczne, służące 
wykonywaniu zadań ochrony, adekwatne do rodzaju służby i zgodne 
z planami ochrony. Przestrzegany był również przez skontrolowane 
podmioty wymóg poddawania pracowników WSO okresowym badaniom 
lekarskim i psychologicznym. 
Stwierdzone przez NIK nieliczne uchybienia, ujawnione w toku kontroli 
na trzech lotniskach oraz w PAŻP, nie miały istotnego wpływu na ogólną 
ocenę pozytywną w powyższym zakresie. 

154  Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.

Rzetelna realizacja zadań 
związanych z ochroną 
osób i mienia
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ochrona lotnictwa cywilnego

Czy organy administracji publicznej, właściwe w sprawach lotnictwa 
cywilnego oraz podmioty zarządzające lotniskami i instytucja zapewnia-
jąca służby żeglugi powietrznej zapewniały skuteczną ochronę lotnictwa 
cywilnego?

Czy organy administracji publicznej, instytucja zapewniająca służby żeglugi 
powietrznej i zarządzający lotniskami, prawidłowo realizowali zadania 
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym określone w KPOLC, KPKJ 
i KPS?

Czy minister właściwy do spraw transportu oraz Prezes ULC prawidłowo 
realizowali działania kontrolne i nadzorcze, określone w Prawie lotniczym, 
w zakresie przestrzegania przez podmioty nadzorowane przepisów praw-
nych i decyzji w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego?

Czy zarządzający lotniskami i PAŻP prawidłowo realizowali zadania i obo-
wiązki związane z ochroną osób i mienia? 

Czy prawidłowo zostały zrealizowane wnioski sformułowane po uprzednio 
przeprowadzonych kontrolach przez NIK ?

Kontrolą objęto naczelny organ i centralny organ administracji rządowej, 
właściwe w sprawach lotnictwa cywilnego oraz podmioty obowiązane 
do realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym 11 zarzą-
dzających portami lotniczymi i podmiot zapewniający służby żeglugi 
powietrznej.

Kontrolę w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa155, Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze 
w Warszawie przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK. 
Działalność wymienionych podmiotów oceniono według kryteriów okre-
ślonych w art. 5 ust. 1 ustawy o NIK (legalności, rzetelności, gospodarności 
i celowości). Kontrolę w spółkach prawa handlowego zarządzających dzie-
sięcioma portami lotniczymi przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 
ustawy o NIK. Działalność tych podmiotów oceniono według kryteriów 
określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o NIK (legalności i gospodarności). 

2015–2017 (I połowa). Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 23 maja 
2017 r. zaś ostatnie wystąpienie zostało podpisane 5 października 2018 r.

W trakcie kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgano 
informacji od:

 − Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendantów Oddzia-
łów Straży Granicznej na temat wyników sprawowanego przez Straż 
Graniczną nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania kontroli 
bezpieczeństwa w portach lotniczych;

 − Prezesa ULC na temat danych dotyczących zagrożeń aktami bezpraw-
nej ingerencji w lotnictwie cywilnym;

155   Od dn. 22 stycznia 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Kryteria kontroli

Zakres podmiotowy 

Okres objęty kontrolą
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art. 29 ustawy o NIK 
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 − podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa 
cywilnego na temat aktualnych danych o osobach odpowiedzialnych 
za ochronę. 

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowanych zostało 49 wniosków 
pokontrolnych. Zrealizowanych zostało 38 wniosków, a 11 jest w trakcie 
realizacji. 

Do wystąpień pokontrolnych, skierowanych przez NIK do skontrolowanych 
jednostek zgłoszono łącznie 21 zastrzeżeń. Z tego oddalonych zostało 
11 zastrzeżeń, pięć uwzględniono w części a pięć zastrzeżeń uwzględniono 
w całości. 

W trakcie kontroli, w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, właściwe tere-
nowo jednostki organizacyjne Straży Granicznej przeprowadziły kontrolę 
prawidłowości przeprowadzania przez podmioty zarządzające portami 
lotniczymi kontroli bezpieczeństwa osób przed ich wejściem do stref lot-
niskowych objętych szczególną ochroną (stref zastrzeżonych i ich części 
krytycznych) oraz kontroli bagażu i innych przedmiotów przed ich wnie-
sieniem do tych stref. 

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Departament 
Infrastruktury

Ministerstwo 
Infrastruktury 
i Budownictwa

Andrzej 
Adamczyk

opisowa

2.
Prezes Urzędu 

Lotnictwa 
Cywilnego

Piotr Samson
opisowa

3.
Polska Agencja 

Żeglugi 
Powietrznej 

Janusz Niedziela
Prezes

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

4.
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Port Lotniczy 
Bydgoszcz S.A.

Tomasz 
Moraczewski

Prezes Zarządu

opisowa

5.
Delegatura NIK 
w Katowicach

Górnośląskie 
Towarzystwo 
Lotnicze S.A.

Artur Tomasik
Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

6.
Delegatura NIK 

w Krakowie

Międzynarodowy 
Port Lotniczy  

im. Jana Pawła II 
sp. z o.o.

Radosław 
Włoszek

Prezes Zarządu

opisowa

7.
Delegatura NIK 

w Lublinie
Port Lotniczy 

Lublin S.A.

Krzysztof 
Wójtowicz

Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

8.
Delegatura NIK 

w Gdańsku

Port Lotniczy 
Gdańsk  
sp. z o.o.

Tomasz 
Kloskowski

Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

9.
Delegatura NIK 

w Poznaniu

Port Lotniczy 
Poznań-Ławica  

sp. z o.o.

Mariusz 
Wiatrowski

Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych 

Zastrzeżenia 

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Wykaz jednostek 
kontrolowanych 
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

10.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie

Port Lotniczy 
„Rzeszów-Jasionka” 

sp. z o.o.

Michał Tabisz
Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

11.
Delegatura NIK 

w Szczecinie

Port Lotniczy 
Szczecin-Goleniów 

sp. z o.o.

Maciej Dziadosz
Prezes Zarządu

Pozytywna

12.
Delegatura NIK 

w Warszawie

P.P. „Porty 
Lotnicze” 

w Warszawie 

Mariusz 
Szpikowski

Naczelny 
Dyrektor

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

13.
Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Port Lotniczy 
Wrocław S.A.

Dariusz Kuś
Prezes Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

14.

Departament 
Infrastruktury

Kontrola 
rozpoznawcza

Mazowiecki Port 
Lotniczy Modlin  

sp. z o.o.

Leszek 
Chorzewski
p.o. Prezesa 

Zarządu

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

We wszystkich dziedzinach polskiego lotnictwa cywilnego stosuje się 
przepisy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, powo-
łanej w dniu 7 grudnia 1944 r. przez Konwencję o Międzynarodowym 
Lotnictwie Cywilnym podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.156 
Konwencja Chicagowska została zawiązana m.in. w celu zapewnienia, by 
międzynarodowe lotnictwo cywilne mogło rozwijać się w sposób pewny 
i prawidłowy, a międzynarodowe służby transportu lotniczego mogły 
być ustanowione na zasadzie jednakowych możliwości dla wszystkich 
oraz prowadzone w sposób właściwy i ekonomiczny. Międzynarodowe 
normy i zalecane procedury, dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego 
przed aktami bezprawnej ingerencji, zostały zawarte w Załączniku 17 
do Konwencji. Ze względu na ratyfikację Konwencji Chicagowskiej przez 
Polskę i ogłoszenie jej w dzienniku ustaw, stosownie do postanowień Kon-
stytucji RP157, regulacje Konwencji mają pierwszeństwo przed przepisami 
krajowymi, jeśli nie są one zgodne z jej treścią.
Według postanowień Załącznika 17, każdy z krajów członkowskich powi-
nien opracować: krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego (pkt 3.1.1), 
krajowy program szkolenia (pkt 3.1.6) oraz krajowy program kontroli jako-
ści w zakresie ochrony w zakresie lotnictwa cywilnego (pkt 3.4.4). Każde 
z umawiających się państw zobowiązane jest do powołania krajowego 
komitetu ochrony lotnictwa lub podobnej instytucji, w celu koordynacji 
działań związanych z ochroną pomiędzy resortami, agencjami i innymi 
organizacjami, portami i przewoźnikami lotniczymi oraz innymi podmio-
tami zainteresowanymi lub odpowiedzialnymi za wdrożenie krajowego 
programu ochrony lotnictwa cywilnego (pkt 3.1.5). Postanowienia tego 
załącznika zobowiązywały również do opracowania programów ochrony 
międzynarodowych portów lotniczych (pkt 3.2.1). Zobowiązywały 
również do stosowania środków zapobiegających wniesieniu na pokład 
statku powietrznego broni lub jakichkolwiek niebezpiecznych urządzeń, 
przedmiotów lub substancji, które mogłyby być użyte do popełnienia aktu 
bezprawnej ingerencji (rozdział 4).

W Unii Europejskiej, w okresie objętym kontrolą, sprawy wspólnych zasad 
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, regulowało rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. 
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002158. Rozporządzenie to, 
odwołując się do postanowień Załącznika nr 17 Konwencji Chicagowskiej, 
ustanawiało środki wspólnotowe mające zapobiegać aktom bezprawnej 
ingerencji przeciw lotnictwu cywilnemu i sposób ich realizacji. Przepisy 
tego rozporządzenia Komisja Europejska zmieniła dwukrotnie, w tym: 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

156  Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, ze zm. Tekst jednolity Konwencji Chicagowskiej został ratyfikowany 
przez Polskę w dniu 20 listopada 1958 r.

157  Stosownie do art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

158  Dz.U.UE.2008.97.72, ze zm.

Regulacje  
międzynarodowe 

Konwencja Chicagowska 

Przepisy Unii 
Europejskiej
Rozporządzenie 
2008/300
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uzupełniającym wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego 
określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady159 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 18/2010 
z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych 
programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego160. 

W rozporządzeniu 272/2009, mając na uwadze przepisy artykułu 4 ust. 2 
i 3 rozporządzenia 2008/300, Komisja ustaliła m.in., że najpóźniej do dnia 
29 kwietnia 2010 r., każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowią-
zek wprowadzić w portach lotniczych metody i technologie wykrywania 
płynnych materiałów wybuchowych. Uzupełnione zostały również przepisy 
rozporządzenia 2008/300 o definicje: zarejestrowanego dostawcy zaopa-
trzenia lotu i znanego dostawcy zaopatrzenia lotu oraz znanego dostawcy 
zaopatrzenia portu lotniczego, a także o opis ogólnych środków ochrony 
lotnictwa cywilnego.

Szczegółowe regulacje dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać podmioty 
działające w lotnictwie cywilnym w zakresie jego ochrony, a także warunki 
i środki realizacji zadań z zakresu ochrony, zostały określone w załączniku 
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2010/185 z dnia 4 marca 2010 r. usta-
nawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego161. Rozporządzenie 
to z dniem 1.02.2016 r. zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawo-
wych norm ochrony lotnictwa cywilnego162. 

Wymienione rozporządzenia określają wymogi, jakie muszą spełniać osoby 
realizujące zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego, dotyczące 
ich przeszłości oraz kwalifikacji i obowiązkowych szkoleń oraz wymogi, 
jakie muszą spełniać podmioty działające w lotnictwie cywilnym, takie 
jak: zarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, instytucje zapewnia-
jące służby żeglugi powietrznej, zarejestrowani agenci i znani nadawcy, 
zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu 
lotniczego oraz inne podmioty prowadzące działalność lotniczą, zobowią-
zane do stosowania odpowiednich środków ochrony. Przepisy tych rozpo-
rządzeń ustanawiały szczegółowe warunki i wymogi w zakresie: ochrony 
obszaru lotnisk, w tym dostępu do stref lotniskowych objętych szczególną 
ochroną; ochrony statków powietrznych; kontroli pasażerów i ich bagażu 
oraz kontroli ładunku i poczty przed ich wprowadzeniem do szczególnie 
chronionych stref lotniskowych oraz na pokłady statków powietrznych. 
Określały także warunki w zakresie organizacji i wyposażenia w sprzęt 
techniczny służący ochronie i kontroli, jakie muszą spełniać zarządzający 
lotniskami oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze 
lotnisk, w tym zaopatrujących lotniska i pokłady statków powietrznych, 

159  Dz.U.UE.L.2009.91.7, ze zm.
160  Dz.U.UE.L.2010.7.3, ze zm.
161  Dz.U.UE.L.2010.55.1, ze zm.
162  Dz.U.UE.L.2015.299.1, ze zm

Rozporządzenie 
272/2009

Rozporządzenie 
2010/185

Rozporządzenie 
2015/1998
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a także dostarczających ładunki i pocztę z przeznaczeniem do transportu 
lotniczego. 

Komisja Europejska uznała, że niektóre ze szczegółowych wymagań 
i warunków, jakie muszą być spełnione przez podmioty działające w obsza-
rze lotnisk, w tym realizujące zadania związane z kontrolą: osób, bagażu, 
ładunków i poczty; pojazdów wjeżdżających do stref portu lotniczego 
szczególnie chronionych; dostępu do tych stref oraz ochrony statków 
powietrznych, nie powinny być powszechnie znane. W związku z tym, 
szczegółowe wymogi i warunki w tym zakresie Komisja określiła w nie-
publikowanych decyzjach (opatrzonych klauzulą limited), w tym w Decyzji 
Komisji C (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiającej szczegó-
łowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm 
ochrony lotnictwa cywilnego, zawierającej informacje, o których mowa 
w art. 18 lit. a) rozporządzenia 2008/300. Komisja Europejska uchyliła 
powyższą decyzję i zastąpiła ją Decyzją Wykonawczą Komisji C (2015) 
8005 z dnia 16 listopada 2015 r., obowiązującą od dnia 1.02.2016 r. Prze-
pisy tych decyzji, poza szczegółowymi wymaganiami, jakie muszą spełniać 
podmioty stosujące środki ochrony, określają również m.in. wymogi, jakie 
muszą spełniać urządzenia służące realizacji zadań ochrony, w tym: bramki 
do wykrywania metali (WTMD), urządzenia do wykrywania śladowych ilo-
ści materiałów wybuchowych (ETD) oraz systemy wykrywania materiałów 
wybuchowych (EDS), a także zasady ich użytkowania i eksploatacji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze163 stanowi, że Rzeczypospolita 
Polska posiada całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni 
powietrznej, a funkcje z tego wynikające, w zakresie niezwiązanym z umac-
nianiem obronności państwa, wykonuje minister właściwy do spraw trans-
portu (art. 4 ust. 1). 

Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem admini-
stracji rządowej, właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego (art. 16 ust. 1 
Prawa lotniczego). Minister, m.in., sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem 
cywilnym, w zakresie ustalonym w Prawie lotniczym i innych ustawach 
oraz umowach międzynarodowych (art. 16 ust. 2). Według art. 16 ust. 4 
Prawa lotniczego, Minister sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa ULC. 

Prezes ULC jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym 
w sprawach lotnictwa cywilnego (art. 20 ust. 1 Prawa lotniczego). Według 
art. 21 ust. 2, do zadań i kompetencji Prezesa ULC należy wykonywanie 
funkcji organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego, określonych 
w Prawie lotniczym oraz funkcji władzy lotniczej, w rozumieniu umów 
i przepisów międzynarodowych. W obszarze ochrony lotnictwa cywilnego 
do jego obowiązków należy m.in.: 

 − nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej; 

 − sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez 
instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;

163  Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, ze zm.

Decyzja Komisji 
2010/774

Decyzja Komisji 
2015/8005

Przepisy krajowe  
– Prawo lotnicze

Minister właściwy  
ds. transportu

Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego

Zadania i kompetencje 
Prezesa ULC określone 
w Prawie lotniczym
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 − certyfikacja podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnic-
twa cywilnego; 

 − opracowywanie i przedkładanie do zaopiniowania Radzie Ochrony 
i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego Krajowego Programu Ochrony Lot-
nictwa Cywilnego oraz bezpośredni nadzór nad jego realizacją;

 − zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony 
przedsiębiorstw prowadzonych przez podmioty wykonujące działal-
ność gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego oraz nadzorowanie 
ich realizacji; 

 − sprawowanie nadzoru nad działalnością służb ochrony lotnisk.

Prezes ULC składa, ministrowi właściwemu do spraw transportu, roczne 
sprawozdanie z działalności (art. 21 ust. 3 Prawa lotniczego).

Prezes ULC wyznacza zarejestrowanych agentów i zarejestrowanych 
dostawców zaopatrzenia pokładowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
po spełnieniu przez te podmioty określonych wymogów (odpowiednio: 
art. 186c ust. 1–3 i art. 186d ust. 1–3 Prawa lotniczego). Szczegółowo 
proces wyznaczania tych podmiotów regulują przepisy pkt 6.3.1 i 8.1.3 
załącznika do rozporządzenia 2010/185, a od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998. 

Prezes ULC cofa wyznaczenie zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia 
pokładowego, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzi, że utracił 
on zdolność do wyznaczenia i nie spełnia wymogów stawianych w zakresie 
ochrony (art. 186d ust. 4). Wyznaczenie i cofnięcie tego dotyczy określonej 
lokalizacji, dla której Prezes ULC dokonał wyznaczenia. Podmioty podle-
gają powtórnemu wyznaczeniu, dla określonej lokalizacji, w regularnych 
odstępach czasu, nieprzekraczających pięciu lat, stosownie do przepisów 
odpowiednio pkt 6.3.1.4–6.3.1.5 oraz 8.1.3.3–8.1.3.4 załącznika do powo-
łanych wyżej rozporządzeń unijnych.

Prezes ULC kontroluje przestrzeganie przepisów oraz decyzji z zakresu 
lotnictwa cywilnego (art. 27 ust. 1). Kontroli podlegają m.in.: podmioty 
prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz zarządzający 
lotniskami (art. 27 ust. 2). Przepis art. 209a ust. 1 Prawa lotniczego stanowi, 
że w przypadkach uporczywego uchylania się od obowiązków lub niewy-
pełniania warunków określonych w przepisach ww. rozporządzeń unijnych, 
podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10 000 zł. 

Prezes ULC wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego. Statut ULC stanowi załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi 
Lotnictwa Cywilnego164. 

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony roz-
porządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 

164  M.P. z 2014 r. poz. 583, ze zm. Aktualnie – M.P. z 2018 r. poz. 121.
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Cywilnego165, wydanym na podstawie art. 187 Prawa lotniczego. KPOLC 
stanowi załącznik do tego rozporządzenia. Program ten określa sposób 
realizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym m.in. w zakresie: jej orga-
nizacji; współpracy wszystkich podmiotów w zakresie ochrony; działań 
zapobiegawczych i działań w przypadkach aktów bezprawnej ingerencji; 
wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa oraz szkole-
niem osób realizujących zadania ochrony. Przepis § 2 ust. 1 KPOLC określa 
podmioty podejmujące działania w ramach KPOLC. 

Przepis § 2 pkt 6 KPOLC stanowi, że Prezes ULC podejmuje m.in. działania 
w zakresie: upowszechniania międzynarodowych norm, zasad oraz proce-
dur ochrony lotnictwa i stosowania ich w praktyce; sprawuje nadzór nad 
działalnością m.in.: przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami, 
instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanych 
agentów i zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego, 
w zakresie realizacji przez te podmioty zadań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony lotnictwa; sprawowania nadzoru nad realizacją pro-
gramów naprawczych, przygotowywanych przez skontrolowane podmioty 
oraz prowadzenia listy osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony lotnic-
twa w tych podmiotach.

Podmioty wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt 10–13 KPOLC, w tym: zarzą-
dzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, zarejestrowani agenci oraz zare-
jestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego i Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP), realizują działania określone w KPOLC. Zakres tych 
działań obejmuje: wyznaczanie osoby posiadającej stosowne poświadcze-
nie bezpieczeństwa, odpowiedzialnej za organizację ochrony podmiotu 
przed aktami bezprawnej ingerencji i przesyłanie danych osobowych oraz 
teleadresowych tych osób Prezesowi ULC; opracowanie programu ochrony 
podmiotu i jego aktualizacji; organizowanie wewnętrznych audytów 
ochrony oraz przekazywanie Prezesowi ULC informacji o zagrożeniach 
aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

Zarządzający lotniskami realizują działania w ramach KPOLC, również 
w zakresie (m.in.): umożliwienia podmiotom, mającym uzasadniony inte-
res prawny lub faktyczny, zapoznania się z programem ochrony lotniska;  
kierowania działalnością zespołu ochrony lotniska oraz prowadzenia 
i dokumentowania bieżącej oceny stanu zagrożeń bezpieczeństwa komuni-
kacji lotniczej na podległym lotnisku; przygotowania oraz wdrożenia dzia-
łań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia skutków tych zagrożeń. 

Zarządzający lotniskiem ma obowiązek opracować plan działań na wypa-
dek sytuacji kryzysowych oraz zorganizować centrum koordynacji antykry-
zysowej (§ 7 ust. 1 KPOLC). Zarządzający lotniskiem ma ponadto obowiązek 
utworzyć zespół ochrony lotniska (ZOL), pod przewodnictwem przedsta-
wiciela zarządzającego. Jego wewnętrzną organizację oraz sposób funkcjo-

165  Rozporządzenie w brzmieniu obowiązującym od dn. 10.09.2012 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., 
poz. 912, następnie zmienione: z dniem 23.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 993); Od dn. 21.09.2016 r. 
obowiązywał tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. 2016 r. poz. 1519 i zmieniony z dniem 2.01.2018 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2362). Od dn. 28.03.2018 r. obowiązuje tekst jednolity KPOLC ogłoszony w Dz. U. 
z 2018 r. poz. 631.
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Obowiązki podmiotów 
działających w lotnictwie 
cywilnym, określone 
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Działania zarządzających 
lotniskami w sytuacjach 
kryzysowych 
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nowania określa program ochrony lotniska. Posiedzenia ZOL powinny być 
protokołowane, a kopie protokołów powinny być przekazywane Prezesowi 
ULC w terminie 10 dni od dnia posiedzenia zespołu (§ 3 KPOLC).

Według przepisu art. 188 ust. 1 Prawa lotniczego, zadania ochrony reali-
zowane są zgodnie z programami ochrony podmiotów prowadzących 
działalność lotniczą. Zawartość programu ochrony określają przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie 
cywilnym166. Programy zawierają regulacje wewnętrzne, dotyczące takich 
obszarów, jak: organizacja ochrony i działania w sytuacjach kryzysowych; 
wymagania dotyczące personelu oraz stosowane środki i system kontroli 
jakości ochrony, z uwzględnieniem aktualnie istniejących zagrożeń. Sto-
sownie do § 12 ust. 1 KPOLC, m.in.: zarządzający lotniskami, przewoźnicy 
lotniczy, PAŻP, zarejestrowani agenci oraz zarejestrowani dostawcy zaopa-
trzenia pokładowego aktualizują programy ochrony, z uwzględnieniem 
istniejącego zagrożenia, w zakresie zawartych w nich procedur i informacji, 
nie rzadziej niż raz na dwa lata. Aktualizacje programów ochrony, związane 
z poziomem ochrony, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa ULC. 

Zarządzający lotniskiem wyznacza strefy: ogólnodostępną, operacyjną, 
zastrzeżoną oraz część krytyczną tej strefy (§ 16 ust. 1 KPOLC). Do obo-
wiązku zarządzającego lotniskiem należy opracowanie instrukcji przepust-
kowej, regulującej możliwość jednorazowego bądź wielokrotnego (przez 
określony czas) wejścia do konkretnych stref chronionych lotniska oraz 
wjazdu do tych stref określonym pojazdem (§ 31 ust. 1). Opis wydzielo-
nych stref oraz instrukcja przepustkowa stanowią załączniki do programu 
ochrony lotniska (§ 16 ust. 1 i § 31 ust. 2 KPOLC). 

Wejście oraz wjazd do wymienionych stref następuje na podstawie przepu-
stek i podlega kontroli. Za przeprowadzanie kontroli dostępu do tych stref 
oraz sprawowanie nadzoru nad systemem przepustkowym odpowiada 
zarządzający lotniskiem (§ 17 ust. 1 i 2). Każda osoba uprawniona do wej-
ścia do stref chronionych bez eskorty, jest obowiązana pozytywnie przejść, 
w powtarzających się 5-letnich cyklach, sprawdzenie przeszłości, w tym 
sprawdzenie: niekaralności, zatrudnienia i kształcenia, łącznie ze wszyst-
kimi przerwami – w okresie co najmniej pięciu poprzedzających lat 
(§ 32 KPOLC).

Zarządzający lotniskami odpowiadają za nadzór, patrole i inne kontrole 
fizyczne, prowadzone zgodnie z przepisami pkt 1.5 załącznika do rozpo-
rządzenia 2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. załącznika do rozporządzenia 
2015/1998) i pkt 1.5 załącznika I do rozporządzenia 2008/300 oraz w spo-
sób zgodny z programem ochrony lotniska. Częstotliwość patroli i środki 
stosowanego nadzoru oraz patrolowania strefy zastrzeżonej zarządzający 
lotniskiem uzgadnia ze Strażą Graniczną i Policją (§ 36 ust. 1 i 2 KPOLC). 

Kontroli bezpieczeństwa, przed wejściem do stref chronionych lotniska 
(wjazdem do tych stref – w przypadku pojazdów), podlegają:

166  Dz. U. z 2018 r. poz. 485.
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 − osoby niebędące pasażerami i przenoszone przez nie rzeczy oraz 
pojazdy wjeżdżające do stref chronionych lotniska. Czynności kontroli 
określają szczegółowo przepisy: pkt 1.3 i 1.4 załącznika do powołanych 
wyżej, obowiązujących kolejno, rozporządzeń 2010/185 i 2015/1998, 
części A, B i D załącznika do rozporządzenia 272/2009 oraz pkt 1.3 
i 1.4 załącznika I do rozporządzenia 2008/300 (§ 33 KPOLC) oraz 
pkt 1.3 i 1.4 załącznika do Decyzji Komisji 2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. 
2015/8005);

 − pasażerowie oraz ich bagaż kabinowy. Czynności kontroli określają 
szczegółowo przepisy: pkt 4 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, 
części A załącznika do rozporządzenia 272/2009, pkt 4 załącznika I do 
rozporządzenia 2008/300 (§ 41 KPOLC) oraz pkt 4 załącznika do Decy-
zji Komisji 2010/774 (następnie Decyzji Komisji 2015/8005);

 − bagaż rejestrowany. Czynności kontroli określają szczegółowo przepi-
sy: pkt 5 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, części A załącznika 
do rozporządzenia 272/2009, pkt 5 załącznika I do rozporządzenia 
2008/300 (§ 58 ust. 1 KPOLC) oraz pkt 5 załącznika do ww. Decyzji 
Komisji;

 − ładunek i poczta. Czynności kontroli określają szczegółowo przepisy: 
pkt 6 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, części F załącznika 
do rozporządzenia 272/2009 oraz pkt 6 załącznika I do rozporządzenia 
2008/300 (§ 61 ust. 1 i 2 KPOLC) oraz pkt 6 załączników do ww. Decy-
zji Komisji;

 − zaopatrzenie pokładowe. Czynności kontroli określają szczegółowo 
przepisy: pkt 8 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, części H 
załącznika do rozporządzenia 272/2009, pkt 8 załącznika I do roz-
porządzenia 2008/300 (§ 64 ust. 1 KPOLC) oraz pkt 8 załącznika 
do ww. Decyzji Komisji;

 − materiały zaopatrzenia portu lotniczego. Czynności kontroli określają 
szczegółowo przepisy: pkt 9 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, 
części H załącznika do rozporządzenia 272/2009, pkt 9 załącznika I  
do rozporządzenia 2008/300 (§ 66 ust. 1 KPOLC) oraz pkt 9 załącznika 
do ww. Decyzji Komisji;

 − materiały i poczta służbowa przewoźnika lotniczego. Czynności kon-
troli określają szczegółowo przepisy: pkt 7 załącznika do ww. rozpo-
rządzeń unijnych, części G załącznika do rozporządzenia 272/2009, 
pkt 7 załącznika I do rozporządzenia 2008/300 (§ 63 ust. 1 KPOLC) 
oraz pkt 7 załącznika do ww. Decyzji Komisji.

Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa, określone w art. 186b ust. 1 
Prawa lotniczego, realizują:

 − zarządzający lotniskiem – przez służbę ochrony lotniska (SOL); Służba 
ta, w myśl art. 2 pkt 21 Prawa lotniczego, to wewnętrzna służba ochro-
ny (WSO) lub specjalistyczna uzbrojona formacja ochrony (SUFO), dzia-
łająca na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia167, realizująca zadania na rzecz ochrony lotnictwa cywilnego 
i podlegająca zarządzającemu lotniskiem,

167  Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.



ZAŁĄCZNIKI

80

 − zarejestrowany agent i zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokła-
dowego, przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochrony (SUFO).

SOL, oprócz prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, realizuje również 
zadania zarządzającego lotniskiem, w zakresie: kontroli dostępu do stref 
zastrzeżonych lotniska, ochrony stref lotniskowych, ujmowania osób, które 
m.in. dokonały bądź usiłowały dokonać aktu bezprawnej ingerencji, naru-
szały porządek publiczny, naruszały warunki bezpieczeństwa na lotnisku. 
SOL realizuje również zadania w zakresie zabezpieczenia technicznego 
obszarów lotniska, w tym montażu i utrzymania w sprawności środków 
i systemów ochrony elektronicznej i mechanicznej, o których mowa w art. 3 
pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia (art. 186b ust. 5 Prawa lotniczego).

Pracownicy SOL i SUFO obowiązani są posiadać wpis na listę kwalifiko-
wanych pracowników ochrony fizycznej (POF), a w przypadku realizacji 
zadań związanych z zabezpieczeniem technicznym, obowiązani są posiadać 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (art. 186b ust. 8).

Szczegółowo sprawy tworzenia i funkcjonowania wewnętrznej służby 
ochrony (WSO) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie 
wewnętrznych służb ochrony168. WSO kieruje szef ochrony, do którego 
obowiązków należy m.in. opracowanie planu ochrony oraz nadzór 
i kontrola nad wykonywaniem zadań ochrony (§ 7 ust. 1 pkt 1 i 5 
powołanego wyżej rozporządzenia). Przepis § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia 
określa zakres prowadzonej dokumentacji, w tym: tabelę służby, dziennik 
zmiany, dziennik wydarzeń, instrukcję współpracy (m.in.) z Policją oraz 
dziennik szkolenia. 

Przepis § 71 KPOLC stanowi, że wymagania bezpieczeństwa wobec 
sprzętu stosowanego do ochrony określone są w pkt 12 załącznika 
do rozporządzenia 2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998) oraz 
w pkt 12 załącznika I do rozporządzenia 2008/300169. W powołanych 
przepisach, wśród stosowanego sprzętu wyszczególniono: bramki 
do wykrywania metali (WTMD) i urządzenia do wykrywania metali 
w butach (SMD); ręczne wykrywacze metali (HHMD); urządzenia 
rentgenowskie; systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS); 
urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych 
(ETD); urządzenia służące do kontroli płynów, aerozoli i żeli (LEDS). 
Dopuszczalne są również metody kontroli przy użyciu nowych technologii 
innych niż te, które zostały określone w powyższych rozporządzeniach 
UE, np. tomografy komputerowe (pkt 12.8 załącznika do rozporządzenia 
2015/1998). Niektóre z parametrów eksploatacyjnych tych urządzeń oraz 
sposób ich użytkowania (kalibracji, testowania, itp.) objęte są niejawnymi 
regulacjami UE. 

168  Dz.U z 2017 r. poz. 1683. 
169  Urządzenia i systemy służące do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oraz zakres 

kontroli realizowanych przy ich pomocy obrazuje Infografika nr 8 stanowiąca załącznik nr 6.10 
do Informacji.
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Według pkt 12.5 załącznika do powołanych wyżej rozporządzeń unijnych, 
w ramach kontroli bezpieczeństwa przy użyciu urządzeń rentgenowskich, 
stosowane są projekcje wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP). Obrazy te poja-
wiają się w obrębie obrazów rentgenowskich bagaży i innych przesyłek rów-
nomiernie i w różnych położeniach. Według pkt 12.5 załącznika do Decyzji 
Komisji 2015/8005, biblioteka, w przypadku TIP wykorzystujących obrazy FTI 
(fictional threat image), powinna zawierać co najmniej 1000 obrazów rent-
genowskich niebezpiecznych przedmiotów, przedstawiających minimum 250 
przedmiotów zabronionych. W przypadku TIP wykorzystujących obrazy CTI 
(combined threat image), biblioteka powinna zawierać co najmniej 6000 obra-
zów, przedstawiających minimum 250 przedmiotów zabronionych. Zawartość 
tych bibliotek powinna odpowiadać, w odniesieniu do prezentowanych 
przedmiotów, procentowemu udziałowi określonemu w pkt 12.5.3 załącznika 
do Decyzji Komisji 2015/8005, z zachowaniem wymogu, że operator kontroli 
bezpieczeństwa nie zetknie się ponownie z tym samym obrazem CTI w ciągu 
12 miesięcy170. 

Zarządzający ma obowiązek wyznaczyć administratora TIP odpowiedzialnego 
za zarządzanie konfiguracją systemu TIP (pkt 12.5.1.4 załącznika do rozporzą-
dzenia 2015/1998).

Stosownie do pkt 12.5 ppkt 7 i 8 załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005, 
każdy operator kontroli bezpieczeństwa (OKB) podlega ocenie skuteczności 
działania TIP, przeprowadzanej w cyklach 4-miesięcznych, z tym zastrzeże-
niem, że w przypadku braku kontaktu z co najmniej 80 obrazami TIP, okres 
oceny zostaje przedłużony do czasu wyświetlenia 80 obrazów. Operatorzy 
kontroli bezpieczeństwa, w przypadku rozpoznania mniej niż 75% wyświe-
tlanych obrazów CTI lub FTI, przy jednoczesnym uruchomieniu alarmu 
w przypadku 25% i więcej innych obrazów niż TIP (tj. alarmów fałszywych), 
muszą przejść, w okresie przed upływem następnego okresu oceny (cztero-
miesięcznego), szkolenie ukierunkowane na słabe punkty, ujawnione w trakcie 
oceny, a następnie zaliczyć, z wynikiem pozytywnym, znormalizowany test 
interpretacji obrazów.

Jeżeli w wyniku oceny skuteczności działania TIP, OKB uzyskują średni poziom 
wykrywalności na poziomie 95% lub wyżej, biblioteka TIP podlega modyfi-
kacji lub wymianie (pkt 12.5.5 załącznika do Decyzji Komisji 2015/8005). 
Biblioteka TIP podlega aktualizacji co 12 miesięcy (pkt 12.5.6).

W załączniku II do rozporządzenia 2008/300171 zawarto regulacje, określa-
jące: wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości, wdraża-
nych przez państwa członkowskie w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego; 
wymogi dla programów kontroli jakości, metodologię przeprowadzania tych 
kontroli; wspólną klasyfikację zgodności; korygowanie uchybień; zasady spra-
wozdawczości oraz uprawnienia i wymagane kwalifikacje audytorów.

170  Do dnia 1.02.2016 r. obowiązywała Decyzja Komisji 2010/774. W pkt 12.5.1 tej decyzji określono, 
że biblioteka TIP powinna zawierać co najmniej 1000 obrazów wirtualnych przedstawiających 
minimum 250 przedmiotów zabronionych. z których każdy powinien dać się uchwycić w szeregu 
różnych położeń. 

171  Załącznik II do rozporządzenia 2008/300 został wprowadzony rozporządzeniem 18/2010 z dnia 
8 stycznia 2010 r., zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 
w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa 
cywilnego (Dz.U.UE.L.2010.7.3).
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Krajowy Program Kontroli Jakości (KPKJ) został ustanowiony rozporządze-
niem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 
2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego172. 

Przepis § 3 KPKJ stanowi, że program ten ma na celu zapewnienie skutecz-
nego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przez: 
sprawdzenie efektywności stosowanych procedur, metod i środków ochrony; 
wskazywanie rozwiązań w tym zakresie, gwarantujących skuteczność systemu 
ochrony oraz usuwanie stwierdzonych w tym systemie nieprawidłowości; sto-
sowanie środków w zakresie działań korygujących uchybienia i środków egze-
kucyjnych, określonych w pkt 2.3 załącznika II do rozporządzenia 2008/300. 

KPKJ zobowiązuje następujące podmioty: zarządzających lotniskami, przewoź-
ników lotniczych, zarejestrowanych agentów i zarejestrowanych dostawców 
zaopatrzenia pokładowego oraz PAŻP do organizowania wewnętrznych audy-
tów ochrony zgodnie z postanowieniami KPKJ (§ 2 ust. 1 KPOLC – odpowied-
nio: pkt 10 lit. o; pkt 11 lit. e; pkt 12 lit. c oraz pkt 13 lit. d). Kontrole zgodności, 
w tym: audyty, inspekcje oraz wewnętrzne testy ochrony, przeprowadzają 
w wymienionych podmiotach audytorzy wewnętrzni (art. 188d ust. 2 Prawa 
lotniczego i § 28 KPKJ). 

Prezes ULC sprawuje nadzór nad działalnością przewoźników lotniczych, 
zarządzających lotniskami, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrz-
nej (m.in. PAŻP), zarejestrowanych agentów i zarejestrowanych dostawców 
zaopatrzenia pokładowego, w zakresie realizacji przez te podmioty zadań 
wynikających z przepisów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego (§ 2 ust. 1 
pkt 6 lit. b KPOLC). Nadzór ten wykonywany jest m.in. poprzez kontrole zgod-
ności, przeprowadzane przez zespoły audytorów krajowych (§ 18 ust. 1 KPKJ). 
Kontrole zgodności, w tym audyty, inspekcje i testy ochrony oraz przeglądy 
ochrony przeprowadzają, w imieniu Prezesa ULC, audytorzy krajowi (art. 188d 
ust. 1 Prawa lotniczego i § 4 KPKJ), z częstotliwością określoną w § 21 ust. 1 
KPKJ. 

Po przeprowadzonych kontrolach zgodności sporządzane są protokoły 
kontroli, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w pkt 10 
załącznika II do rozporządzenia 2008/300 (§ 22 ust. 1 KPKJ), w tym kate-
gorie ocen stanu ochrony, o których w § 23 ust. 1 KPKJ. 

Zgodnie z § 23 ust. 1 KPKJ, w wyniku kontroli zgodności, przyznawane 
są kategorie ocen stanu ochrony, w tym m.in.: 

 − kategoria 2 – która oznacza, że stosowane metody i środki ochrony 
są zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa 
cywilnego, jednakże pełna skuteczność ich stosowania wymaga wpro-
wadzenia zmian w sposobie ich realizacji;

 − kategoria 3 – która oznacza, że stosowane metody i środki ochrony są nie-
zgodne z wymaganiami przepisów, jednakże stwierdzone drobne uchy-
bienia nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego;

172  Dz. U. 2016 r., poz. 1497 – tekst jednolity obowiązujący od dn. 19.09.2016 r. Wersja rozporządzenia, 
obowiązująca od dn. 28.09.2013 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 1148 i następnie zmieniona 
z dniem 28.06.2016 r. (zmiana została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r., poz. 913).
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 − kategoria 4 – która oznacza, że stosowane metody i środki ochrony 
są niezgodne z wymaganiami przepisów, a stwierdzone poważne uchy-
bienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu. 

Po kontroli zgodności, zespół audytorów, w zależności od stopnia stwier-
dzonych uchybień, obowiązany jest do sformułowania zaleceń do pilnej lub 
planowej realizacji (§ 23 ust. 3 KPKJ). W przypadku otrzymania kategorii 
oceny 3 i 4 – podmiot kontrolowany obowiązany jest do opracowania 
programu naprawczego, określającego termin usunięcia niezgodności 
i sposób wykonania przewidywanych działań. Program naprawczy pod-
lega zatwierdzeniu przez Prezesa ULC (§ 25 ust. 1 KPKJ). Prezes ULC może 
zmienić powyższy termin i sposób realizacji zaleceń w przypadku, gdy 
będzie tego wymagał uzasadniony interes ochrony lotnictwa cywilnego 
(§ 25 ust. 3 KPKJ). W przypadku nieprzesłania programu naprawczego, 
Prezes ULC wyznacza termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
(§ 25 ust. 4 KPKJ). Kontrolowany podmiot jest obowiązany poinformować 
Prezesa ULC o zakończeniu realizacji programu naprawczego. Prezes ULC 
wyznacza termin przeprowadzenia kontroli zgodności mającej na celu 
zweryfikowanie realizacji działań korygujących podjętych przez podmiot 
kontrolowany, chyba że nadesłana dokumentacja jednoznacznie potwierdza 
pełną realizację zaleceń pokontrolnych (§ 26 ust. 1 i 2 KPKJ). 

Prezes ULC obowiązany jest prowadzić system rejestrujący i analizujący 
wyniki KPKJ w celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego roz-
woju polityki w zakresie realizacji kontroli zgodności (§ 27 ust. 1).

Prezes ULC, w terminie do końca listopada każdego roku kalendarzowego 
ustala, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej oraz 
Komendantem Głównym Policji, roczny ramowy harmonogram kontroli 
zgodności, określający nazwę podmiotu i rodzaj planowanej kontroli, 
z uwzględnieniem oceny ryzyka (§ 21 ust. 9 w zw. z ust. 8 KPKJ).

Wewnętrzne kontrole zgodności przeprowadzane są, z uwzględnieniem 
czynności określonych w § 29 KPKJ, na podstawie rocznego harmono-
gramu, opracowywanego do końca grudnia każdego roku kalendarzowego 
na rok następny (§ 33 ust. 1 KPKJ). Wewnętrzne testy ochrony przepro-
wadzane są zgodnie z planem, uzgodnionym m.in. ze Strażą Graniczną 
i zatwierdzonym przez Prezesa ULC (§ 31 ust. 1). Podmioty prowadzące 
działalność lotniczą są obowiązane do prowadzenia wewnętrznej kontroli 
zgodności w sposób ciągły i udokumentowany. Podmioty te zobowiązane 
są do przesyłania Prezesowi ULC, do końca stycznia każdego roku kalen-
darzowego za rok poprzedni, sprawozdania rocznego z przeprowadzanej 
wewnętrznej kontroli zgodności. Dokumentacja przechowywana jest przez 
okres co najmniej dwóch lat (§ 33 ust. 5–7 KPKJ). 

Prezes Urzędu wydaje albo odmawia wydania certyfikatu audytora krajo-
wego oraz certyfikatu audytora wewnętrznego, w drodze decyzji admini-
stracyjnej (art. 188d ust. 5 Prawa lotniczego). 
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Określona osoba może wykonywać czynności audytora krajowego, jeżeli 
posiada certyfikat audytora krajowego i jest wpisana, na prowadzoną przez 
Prezesa ULC listę audytorów krajowych (art. 188d ust. 1 Prawa lotniczego). 
Certyfikat audytora krajowego może otrzymać osoba, która spełnia wyma-
gania, określone w pkt 15.2 załącznika II do rozporządzenia 2008/300 oraz 
warunki określone w § 6 KPKJ, w tym: posiada stosowne poświadczenie 
bezpieczeństwa; co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związa-
nym z ochroną lotnictwa cywilnego, znajomość regulacji prawnych w tym 
zakresie; ukończyła stosowne szkolenie; nie posiada zobowiązań pienięż-
nych, wynikających z zawartych umów wobec portu lotniczego, przewoź-
nika lotniczego lub innych podmiotów, które mają być skontrolowane; nie 
była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe popełnione umyślnie oraz zdała egzamin certyfikujący przepro-
wadzony przez Prezesa ULC (art. 188d ust. 3 Prawa lotniczego).

Określona osoba może wykonywać czynności audytora wewnętrznego, 
jeżeli posiada certyfikat audytora wewnętrznego i jest wpisana na prowa-
dzoną przez Prezesa ULC listę audytorów wewnętrznych (art. 188d ust. 1 
Prawa lotniczego). Certyfikat audytora wewnętrznego może otrzymać 
osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz spełnia dodatkowe 
wymagania, określone w § 7 KPKJ, w tym m.in.: posiada stosowne poświad-
czenie bezpieczeństwa; znajomość regulacji prawnych w tym zakresie; 
ukończyła stosowne szkolenie; posiada praktyczne umiejętności przepro-
wadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz zdała egzamin certyfikujący 
przeprowadzony przez Prezesa ULC (art. 188d ust. 4 Prawa lotniczego).

Zgodnie z § 8 ust. 1 KPKJ, Prezes ULC powołuje komisję egzaminacyjną 
i ustala regulamin, w którym określa tryb działania komisji (§ 9 ust. 8 
KPKJ). Członek komisji ma prawo do sprawdzenia tożsamości osoby 
przystępującej do egzaminu i weryfikacji dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez te osoby określonych wymagań (§ 9 ust. 5 KPKJ). Z prze-
biegu egzaminu sporządza się protokół zawierający m.in. dane osobowe 
członków komisji oraz wynik egzaminu poszczególnych jego uczestników 
(§ 11 ust. 2 pkt 2 i 4 KPKJ). Do protokołu załącza się listę obecności i arku-
sze odpowiedzi uczestników egzaminu (§ 11 ust. 3).

Prezes ULC prowadzi, stosownie do przepisu art. 188d ust. 1 i 2 Prawa 
lotniczego, listę audytorów krajowych i listę audytorów wewnętrznych. 
Warunkiem dokonania przez Prezesa ULC wpisu osoby na listę audytorów 
krajowych jest uzyskanie certyfikatu audytora krajowego oraz spełnianie 
warunków wymaganych do uzyskania tego certyfikatu w momencie wpisu 
na listę (art. 188d ust. 6 Prawa lotniczego). Warunkiem dokonania przez 
Prezesa ULC wpisu osoby na listę audytorów wewnętrznych jest uzyskanie 
certyfikatu audytora wewnętrznego oraz spełnianie warunków wymaga-
nych do uzyskania tego certyfikatu w momencie wpisu na listę (art. 188d 
ust. 7 Prawa lotniczego). Zakres informacji umieszczanych na powyższych 
listach określają przepisy § 13 KPKJ. 
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Prezes ULC skreśla audytorów z prowadzonych list w przypadku, gdy 
przestali oni spełniać warunki do uzyskania odpowiedniego certyfikatu 
(art. 188d ust. 8 Prawa lotniczego).

Zgodnie z przepisem § 70 KPOLC, szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego powinno być realizowane zgodnie z pkt 11 załącznika I do roz-
porządzenia 2008/300, częścią J załącznika do rozporządzenia 272/2009, 
pkt 11 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 oraz przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 189 ust. 3 Prawa lotniczego. Na podstawie tego 
przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego 
Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego173. Krajowy 
Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPS) stanowi 
załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia.

W § 2 KPS określonych zostało 10 rodzajów szkoleń dedykowanych dla 
osób realizujących zadania z zakresu ochrony, podlegających obowiązko-
wemu szkoleniu, właściwemu według zajmowanego stanowiska pracy, 
pełnionej funkcji lub charakteru wykonywanych zadań. Przepis § 13 ust. 1 
KPS określił 17 kategorii tych osób. Zakres szkoleń, jakim obowiązane 
są poddać się osoby należące do poszczególnych kategorii, określają prze-
pisy § 13 ust. 2–11 KPS. 

Przepis § 13 ust. 11 określił kategorie osób, które obowiązane są poddać 
się szkoleniu ponownemu (od dn. 6.09.2016 r. szkoleniu okresowemu), 
określonemu w § 2 pkt 9 KPS. W przepisie tym określono 5-letnią cyklicz-
ność szkoleń dla poszczególnych kategorii osób, za wyjątkiem audytorów 
i instruktorów, którzy podlegają temu szkoleniu w cyklach 3-letnich. 
Operatorzy kontroli bezpieczeństwa, tj., osoby kategorii określonej w § 13 
ust. 1 pkt 1–3 KPS, obowiązani są do poddania się szkoleniu okresowemu 
dla OKB (uprzednio – do dn. 6.09.2016 r. szkoleniu regularnie powtarza-
nemu), określonemu w § 2 pkt 10 KPS. Zakres tego szkolenia, stosownie 
do postanowień § 12 KPS, obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.4.1 
załącznika do rozporządzenia 2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. 2015/1998). 

Osoby, które nie poddały się szkoleniu okresowemu (wcześniej ponownemu) 
i okresowemu dla OKB (uprzednio regularnie powtarzanemu) nie wykonują 
czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego (§ 13 ust. 14 KPS).

Każde szkolenie z zakresu ochrony lotnictwa przeprowadzane jest 
na podstawie programu szkolenia. Prezes ULC, stosownie do § 17 ust. 1 
KPS, zatwierdza program szkolenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia 
przez podmiot organizujący szkolenie, stosownego wniosku, o ile wniosek 
zawiera wszystkie informacje, określone w § 17 ust. 2 KPS. We wniosku 
powinny być zawarte, m.in. informacje dotyczące: tematyki szkolenia; pod-
miotu organizującego szkolenie; kategorii osób, dla których szkolenie jest 
organizowane; czasu jego trwania; maksymalnej liczebności grupy szkole-
niowej; formy i sposobu przeprowadzania egzaminu końcowego; rozkładu 
zajęć; treści prezentacji; wykorzystywanego sprzętu specjalistycznego 

173  Dz. U. z 2016 r. poz. 1852. Rozporządzenie w brzmieniu obowiązującym od dn. 12.10.2013 r., zostało 
ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1147 i zmienione z dniem 6.09.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1302).
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i innych pomocy dydaktycznych oraz wzoru zaświadczenia potwierdza-
jącego jego przeprowadzenie (§ 17 ust. 2 KPS). Szkolenia dla audytorów 
krajowych organizuje wyłącznie Prezes ULC (§ 22 ust. 2 KPS). 

Podmioty, prowadzące szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego, określone w § 23 ust. 1 KPS oraz podmioty 
określone w § 23 ust. 2 KPS, obowiązane są przekazywać Prezesowi ULC 
informacje o planowanych szkoleniach (poza wyszczególnionymi w § 2 
pkt 1 i 2), w terminie nie krótszym niż siedem dni przed ich rozpoczęciem 
(§ 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 KPS). 

Prezes ULC obowiązany jest do zamieszczania, na stronie internetowej ULC, 
wykazu szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (§ 24 KPS). 

Prezes ULC jest również obowiązany zapewnić instruktorom informa-
cje dotyczące zmian zachodzących w dziedzinie lotnictwa cywilnego 
(§ 24 KPS). Stanowi o tym przepis pkt 11.5.5 załącznika do rozporządzenia 
2010/185, a od dnia 1.02.2016 r. pkt 11.5.2 załącznika do rozporządzenia 
2015/1998. 

Po przejściu procesu szkolenia właściwego dla danej kategorii osób, 
przystępują one do egzaminu, prowadzonego przez podmioty szkolące. 
Egzaminy przeprowadzają instruktorzy, z wyjątkiem egzaminów dla kandy-
datów na OKB, które przeprowadzają komisje egzaminacyjne, powoływane 
przez Prezesa ULC (§ 28 ust. 3 KPS). W przypadku zaliczenia egzaminu, 
osoba szkolona otrzymuje od organizatora szkolenia zaświadczenie 
potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego (§ 31 KPS). 

Stosownie do art. 186b ust. 11 Prawa lotniczego, w szkoleniu mającym 
na celu uzyskanie certyfikatu OKB, może wziąć udział osoba, co do któ-
rej ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania kontroli 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 Prawa lotniczego, 
w tym brak przesłanek do odmowy dostępu do stref zastrzeżonych oraz 
niekaralności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla kandydatów 
na OKB jest ustalenie przez egzaminatora tożsamości kandydata oraz 
przedłożenie dokumentów potwierdzających: odbycie szkolenia specjali-
stycznego zawodowego, uzyskanie dostępu do stref zastrzeżonych lotniska 
oraz poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa niekaralności (§ 25 ust. 1 
i § 26 KPS). Warunkiem wydania certyfikatu OKB przez Prezesa ULC jest 
odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego i zaliczenie egzaminu dla 
kandydatów na OKB (§ 33 ust. 1).

OKB podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony w pkt 11.3.3 
załącznika do powołanych wyżej rozporządzeń unijnych, w okresach 
co najmniej 3-letnich, określonych w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do powyż-
szych rozporządzeń (§ 33 ust. 3 KPS). Punkt 11.3.3 załącznika do tych 
rozporządzeń stanowi, że proces ponownej certyfikacji osób obsługujących 
urządzenia rentgenowskie lub urządzenia EDS obejmuje znormalizowany 
test interpretacji obrazów i ocenę wyników operacyjnych. 

Według § 33 ust. 7 KPS, ocena wyników operacyjnych jest sporządzana 
w formie pisemnej przez osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące 
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środki kontroli. Zakres tematyczny tej oceny określają przepisy § 33 ust. 7 
pkt 2 KPS. Warunkiem przeprowadzenia powtórnej certyfikacji jest posia-
danie, przez podmiot prowadzący taką certyfikację, programu ponownej 
certyfikacji, zatwierdzonego przez Prezesa ULC (§ 33 ust. 4 KPS). 

Według przepisu art. 186b ust. 10 Prawa lotniczego, Prezes ULC prowadzi 
listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadających certyfikat OKB. 
Lista prowadzona jest w postaci elektronicznej (§ 34 ust. 2 KPS). Powinna 
zawierać: imię i nazwisko OKB, datę uzyskania uprawnień, numer certyfi-
katu, rodzaj uprawnień i datę ponownej certyfikacji (§ 34 ust. 1 KPS). OKB 
obowiązani są niezwłocznie przekazać Prezesowi ULC kopię certyfikatu, 
potwierdzającego ponowną certyfikację (§ 33 ust. 5 KPS). Stosownie 
do pkt 11.3.4 załącznika do ww. rozporządzeń unijnych, nieprzystąpie-
nie do ponownej certyfikacji w rozsądnych ramach czasowych, zwykle 
nie przekraczających trzech miesięcy, skutkuje cofnięciem danej osobie 
uprawnień związanych z ochroną. Operatorzy, którzy nie zostali poddani 
powtórnej certyfikacji, nie mogą wykonywać czynności operatora kontroli 
bezpieczeństwa i zostają wykreśleni z listy OKB prowadzonej przez Prezesa 
ULC (§ 33 ust. 6). 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora, powinna speł-
niać wymagania, określone w § 15 ust. 1 KPS, w tym pozytywnie przejść 
sprawdzenie przeszłości, obejmujące uzyskanie informacji z rejestrów 
karnych ze wszystkich państw pobytu (za okres ostatnich 5 lat) albo 
uzyskanie od komendanta oddziału Straży Granicznej informacji o braku 
negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 Prawa lotniczego. 
Sprawdzenie to obejmuje również uzyskanie informacji o zatrudnieniu 
i kształceniu na przestrzeni pięciu poprzedzających lat, z uwzględnieniem 
wszystkich przerw w zatrudnieniu i kształceniu. Kandydaci na instrukto-
rów powinni również: posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjo-
nowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane 
w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym 
z ochroną, a także ukończyć szkolenie instruktorów oraz, w przypadku 
prowadzenia szkoleń osób przeprowadzających kontrole bezpieczeństwa, 
posiadać certyfikat OKB (§ 15 ust. 1 lit c oraz ust. 2–4 KPS). Instruktorzy 
są zatwierdzani przez Prezesa ULC na wniosek organów i podmiotów okre-
ślonych w § 14 ust. 2. 

Prezes ULC prowadzi wykaz instruktorów, w postaci elektronicznej, zawie-
rający dane osobowe instruktorów (imię i nazwisko), nazwę podmiotu 
wnioskującego o zatwierdzenie, datę zatwierdzenia oraz numer dokumentu 
potwierdzającego zatwierdzenie i adres poczty elektronicznej instruktora 
(§ 14 ust. 4 KPS). 

Instruktorzy, którzy poddali się szkoleniu ponownemu (od dn. 1.02.2016 r. 
okresowemu), obowiązani są do niezwłocznego przekazania Prezesowi ULC 
kopii zaświadczenia stanowiącego o ukończeniu tego szkolenia (§ 13 ust. 13 
KPS). Prezes ULC dokonuje wykreślenia instruktora z wykazu w przypadku: 
rezygnacji lub zaprzestania spełniania wymogu pozytywnego przejścia 
sprawdzenia przeszłości lub nieprzekazania kopii świadectwa ukończenia 
szkolenia ponownego (okresowego), określonego w § 13 ust. 13 KPS (§ 16 
ust. 1 KPS).
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Prezes ULC sprawuje nadzór nad realizacją szkoleń, poprzez sprawdzanie: 
sposobu i poziomu przekazywanej wiedzy; wyników szkolenia pod kątem 
uzyskanej wiedzy; kwalifikacji osób szkolących; wyposażenia technicznego 
i pomocy dydaktycznych, użytych w szkoleniu oraz dokumentacji ze szko-
leń (§ 35 KPS). Nadzór powyższy, Prezes ULC sprawuje przez: przegląd 
wyników i dokumentacji szkoleniowej; przegląd wyposażenia technicznego 
i pomocy dydaktycznych; zapowiedziane i niezapowiedziane wizytacje 
w trakcie szkolenia oraz rozmowy z jego uczestnikami (§ 36 ust. 1 KPS). 
W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w procesie szkoleń 
lub egzaminów, Prezes ULC stosuje postanowienia pkt 11.5.6 załącznika 
do rozporządzenia 2010/185 (od dn. 1.02.2016 r. pkt 11.5.2 załącznika 
do rozporządzenia 2015/1998), tj., wycofuje zatwierdzenie szkolenia lub 
dokonuje zawieszenia bądź usunięcia instruktora z wykazu instruktorów 
(§ 36 ust. 2 KPS). 

Komendanci właściwych oddziałów terenowych Straży Granicznej usta-
lają, na wniosek Prezesa ULC, czy w ramach wyznaczania przez Prezesa 
ULC: zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia 
pokładowego i znanego nadawcy – istnieją negatywne przesłanki dotyczące 
zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego albo zdrowia publicznego (odpowiednio przepisy 
art. 186c ust. 1, art. 186d ust. 1 oraz art. 186e ust. 1 Prawa lotniczego). 
Komendanci oddziałów terenowych Straży Granicznej ustalają również:

 − na wniosek podmiotów, które wykonują bądź zamierzają wykonywać 
zadania z zakresu ochrony, czy istnieją negatywne przesłanki do wyko-
nywania kontroli bezpieczeństwa przez kandydata na OKB. O wyni-
kach tych ustaleń organy te powiadamiają Prezesa ULC i wnioskujące 
podmioty (art. 186b ust. 13);

 − na wniosek zarządzającego lotniskiem lub przewoźnika lotniczego, czy 
istnieją negatywne przesłanki do uzyskania przez określone osoby, 
w tym członków personelu latającego, dostępu do strefy zastrzeżonej 
lotniska (art. 188a ust. 4).

Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym 
wykonywane są przez zarządzających lotniskami pod nadzorem Prezesa 
ULC, który w tym zakresie współdziała ze Strażą Graniczną (art. 186b 
ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1). W ramach tego współdziałania, Straż Graniczna 
uprawniona jest do samodzielnego podejmowania działań polegających 
m.in. na: obserwowaniu i rejestrowaniu funkcjonowania punktów kontroli 
bezpieczeństwa, kontrolowania liczby pracowników służby ochrony lot-
niska na stanowisku kontroli bezpieczeństwa oraz dokonywania kontroli 
certyfikatów OKB (art. 186b ust. 3 Prawa lotniczego). Straż Graniczna 
posiada prawo do sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli 
bezpieczeństwa przez podmioty zarządzające lotniskami, na warunkach 
określonych przepisami rozporządzenia ustanawiającego KPKJ (art. 186b 
ust. 9). Straż Graniczna w celu realizacji swoich zadań, jest uprawniona 
do korzystania z systemów rejestrujących obraz na terenie portów lotni-
czych i zapisów z tych systemów (art. 186b ust. 9a). 

Nadzór Prezesa ULC  
nad realizacją szkoleń

Obowiązki i uprawnienia 
Straży Granicznej 

w zakresie realizacji zdań 
związanych z ochroną 

lotnictwa cywilnego
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

Przepisy krajowe

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 
ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 505, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1967).

4. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym 
„Porty Lotnicze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1902).

5. Ustawa dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2142, ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie Krajowego Programu 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 631).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu 
Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1497).

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 20 września 2013r. w sprawie Krajowego Programu 
Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1852).

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz.U. 
poz. 485).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1683).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu 
lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640 ze zm.).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie 
utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2080) – uchylony z dniem 22.01.2018 r.

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2018 r. w sprawie 
utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 192).

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych 
i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających 
obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1020), uchylony z dniem 
13.09.2018 r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie w brzmieniu 
opublikowanym w Dz. U. z 2018 r. poz. 1661.
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Przepisy międzynarodowe

1. Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisana 
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, 
ze zm.).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 
z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 
ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 2320/2002 (Dz.U.UE.L.2008.97.72, ze zm.).

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 
r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa 
cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 
nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2009.91.7, 
ze zm.).

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli 
jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.2010.7.3).

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. 
ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 
(Dz.U.UE.L.10.55.1, ze zm.). Akt został uchylony z dniem 1 lutego 2016 
r.

6. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 
5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego (Dz. U. UE. L. 2015.299.1, ze zm.).

7. Decyzja Komisji C (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiająca 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierającej 
informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 
300/2008 (niepublikowana).

8. Decyzja wykonawcza Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 
2015 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia 
w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, 
zawierająca informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia 
(WE) 300/2008 (niepublikowana).
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6.4. Organy administracji rządowej i podmioty gospodarcze 
odpowiedzialne za ochronę lotnictwa cywilnego w Polsce

Infografika nr 1 
Organy administracji rządowej i podmioty odpowiedzialne za ochronę lotnictwa cywilnego 
w latach 2015–2017 (I połowa)

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.5. Wykaz przedmiotów, których wniesienie (lub wwiezienie) 
do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych jest 
zabronione

Infografika nr 2 
Przedmioty, których wniesienie (lub wwiezienie) do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części 
krytycznych, w tym na pokłady statków powietrznych jest zabronione

Źródło: Opracowanie własne NIK.



ZAŁĄCZNIKI

93

6.6. Zestawienie istotnych nieprawidłowości w przygotowaniu 
i przeprowadzaniu kontroli dostępu do stref chronionych 
portów lotniczych

Infografika nr 3 
Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli dostepu osób 
do stref zastrzeżonych lotnisk i ich części krytycznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Infografika nr 4 
Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli pojazdów  
przed wjazdem na teren portu lotniczego

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.



ZAŁĄCZNIKI

94

6.7.  Zakres kontroli pojazdów wjeżdżających na teren lotniska

Infografika nr 5 
[...}174 

174  Na podstawie art. 18 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 
z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa 
cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 2320/2002 (Dz.U.UE.L.2008.97.72 ze zm.) 
i załącznika do Decyzji Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny 
(Dz.U. UE.L.2001.317.1 ze zm.). NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie zawartości 
ikonografiki. Wyłączenia dokonano w celu zapewnienia skuteczności systemu bezpieczeństwa 
Komisji Wspólnot Europejskich.
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6.8. Uporoszczony schemat przebiegu kontroli bezpieczeństwa 
osób wchodzących do stref zastrzeżonych lotnisk  
i ich części krytycznych po wzbudzeniu bramki WTMD 
oraz bez jej wzbudzenia

Infografika nr 6 
[...}175

175  Na podstawie art. 18 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 
z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa 
cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 2320/2002 (Dz.U.UE.L.2008.97.72 ze zm.) 
i załącznika do Decyzji Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny 
(Dz.U. UE.L.2001.317.1 ze zm.). NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie zawartości 
ikonografiki. Wyłączenia dokonano w celu zapewnienia skuteczności systemu bezpieczeństwa 
Komisji Wspólnot Europejskich.
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6.9.  Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu 
i przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa osób i rzeczy

Infografika nr 7 
Istotne nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa 
osób i rzeczy, w tym bagażu kabinowego, przed ich wprowadzeniem do stref chronionych 
lotnisk

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.10.  Zakres kontroli bezpieczeństwa oraz metody, środki 
techniczne i systemy służące do jej przeprowadzenia 
w lotniskowych punktach kontroli 

infografika nr 8 
Zakres kontroli bezpieczeństwa oraz metody, środki techniczne i systemy służące do jej 
przeprowadzenia

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.11.  Zakres kontroli manualnej osób i rzeczy 
przeprowadzanych w ramach kontroli bezpieczeństwa

infografika nr 9 

[...}176

176  Na podstawie art. 18 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 
z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa 
cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 2320/2002 (Dz.U.UE.L.2008.97.72 ze zm.) 
i załącznika do Decyzji Komisji z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny 
(Dz.U. UE.L.2001.317.1 ze zm.). NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie zawartości 
ikonografiki. Wyłączenia dokonano w celu zapewnienia skuteczności systemu bezpieczeństwa 
Komisji Wspólnot Europejskich.
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6.12.  Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego 
wymagane dla poszczególnych kategorii osób 
realizujących zadania ochrony 

Infografika nr 10 
Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wymagane dla poszczególnych kategorii 
osób przed uzyskaniem uprawnień do realizowania przez nie zadań ochrony lub poruszania 
się w strefach chronionych lotnisk

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.13.  Szkolenia okresowe warunkujące utrzymanie uprawnień 
do realizacji zadań ochrony

Infografika nr 11 
Szkolenia okresowe tematycznie zwiazane z ochroną lotnictwa cywilnego, warunkujące 
utrzymanie uprawnień do realizacji zadań ochrony

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.14.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodnicząc Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej,
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
10. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury
11. Minister Infrastruktury 
12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
13. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
14. Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
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6.15. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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