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Zarządu Portu Lotniczego ,,Rzeszów- Jasionka" Sp. z o.o.

w sprawie polityki bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na
terenie

Portu Lotniczego ,,Rzeszów - Jasionka" Sp. z o,o.

Na podstawie ań. 83a ust. l ustawy z dnia 3 lipca 2002 r, - Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1393, z póżn. zm,) oraz rozporządzenia Ministra Transpońu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie
podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. z 2012 r, poz,
1023) zarządza się co następuje:

l

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ochrony
lotnictwa cywilnego na terenie Pońu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka" Sp. z o,o.
zwanym dalej Portem Lotniczym, zobowiązuje się wszystkie osoby znajdujące się
na jego terenie do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym zarządzeniu,

2

Na terenie Portu Lotniczego zabrania się:

1) Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących
prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska.
a) Bagaze lub inne przedrnioty postawione bez opieki zostaną usunięte oraz

mogą być zneutralizowane przez uprawnione słuzby ochrony na koszt ich
właścicieli lub uzytkowników;

Wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów
niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowic zagrozenie dla
bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lu b infrastruktu ry lotniska.
a) Kosztami usunięcia, ewentualnej neutralizacji ww. materiałów lub

przedmiotów obciązona zostanie osoba wnosząca lub posiadająca je na
terenie lotniska;

2)

3) Zaśmlecania i zanieczyszczania terenu lotniska;



4) Spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz
su bstancj i psychotropowych ;

5) Wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów
służbovuych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza
przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego.
a) Wszystkie zwierzęta na terenie lotniska powinny przebywaó pod stałym
nadzorem ich właścicieli lub opiekunów i zabezpieczone, aby nie zagrażaĘ
zdrowiu lub zyciu innych osób oraz nie zanieczyszczaĘ;

6) P rowad zenia bez zgody zarządzające go lotn iskie m :

a) zbiorek pienięznych,
b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej
działalności zarobkowej,
c) działalności ańystycznej, politycznejoraz innej działalności zakłócającej
porządek na lotnisku;

7) Fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-
pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa
pasażerów i bagazu oraz punktów kontroli paszpońowej i kontroli
dokumentów, bez zezwolenia w}danego przez Zarządzającego Lotniskiem
w uzgodnieniu z Komendantem Placówki Strazy Granicznej Rzeszów-
Jasionka, Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie lub Kierownikiem
Oddziału Celnego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka - odpowiednio do
tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane
lub filmowane;

8) Zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel
lotniska lub przewożnika lotniczego obowiązków służbowych;

9) Dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska,
urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub
uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczen przeznaczonych do
uzytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;

10) Parkowania polazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

1,t) Narus zaniaokreślony ch przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu
pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;

12) Przebyrruania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska
bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref
zastrzeżonych l otn i s ka o k reś l o n y ch przez zarządzające g o l otn i s kie m ;

13) Wprow adzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub
uzywania w tych strefach pojazdu bezważnej przepustki samochodowej bądź
odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunkow
dostępu pojazdów do tych stref;



14\ Pozostawania na terenie lotniska w porze nocnej bez uzasadnienia
zwlązanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;

15) Uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz
przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz
nieuzasad nionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.

§3

Wyjątki w zakresie stosowania zapisów niniejszeg o zarządzenia:

1) Przepisu §2 pkt 2 nie stosuje się do przedstawicieli słuźb państwowych i

samorząiJqv,/ych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub
innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.

2) przepisri §2 pkt 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych
stosowanych w wyn iku udoku mentowanego zalecen ia lekaza,

3) Nie wymaga zgody zarządzającego lotniskiem realizacja materiałów
prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24,zpóżn,zm.r,zzastrzeżeniem § 2 pkt 7.

§4

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązańe do:

1) Niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straźy Granicznej, Policji lub służby
ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagazu
lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego
niebezpieczeństwa dla osób, statków powietznych i obiektów lub urządzeń;

2) Stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i

pracowników służby ochrony lotniska, a także personelu słuzb lotniskowych, służb
ruchu lotniczego i przewozników lotniczych, związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzen lotniska;

3) Podporządkowania się polecei:iom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straźy
Granicznej, Policji i pracowników słuzby ochrony lotniska w czasie prowadzenia
działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczĄących i prewencyjnych w
zakresie bezpieczeństwa,

§5

Za nleprzestrzeganie wymienionych przepisów porządkowych zgodnie z arŁ.210 ust.
1pkt.S a) ustawy z dn, 3 lipca2002 r. Prawo Lotnicze grozi kara grzywny,



§6

Straz Ochrony Lotniska Pońu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka" Sp.z o.o, jest
uprawniona do zatrzymywania i unieważniania kart identyfikacyjnych oraz przepustek
dla pojazdów nie przestrzegających przepisów obowiązujących w strefie zastrzeżonej
Pońu Lotniczego,

§7

W kazdym przypadku budzącym Państwa wątpliwoś ć należy zwrócićsię do Słuzb
Ochrony Pońu Lołniczego,

§8

Traci moc zarządzenie nr 1412012 z dnia 2012.11.06. Zarządu Pońu Lotniczego
,,Rzeszów-Jasionka" Sp, z o.o. w sprawie polityki bezpieczeństwa, ochrony i

przep isów porządkowych na teren ie Pońu Lotn iczego,,Rzeszów-Jasio n ka".

§9

TeIefony atarmowe:

Straż Ochrony Lotniska: 1717178631lub 642

Dyżurny Operacyjny Lotnisk a 17 17 17 8680

Lotn iskowa Służba Ratown iczo-Gaś n ic za 17 17 17 8622 l ub 998

Placówka Straży Granicznej : 17 17 17 0957

Komisariat Policji w Trzebownisku: 17 l77 12997

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie: 1718583310

§10

Osobą odpowiedzialnąza wprowadzenie oraz realizaĄę w/w polityki bezpieczeństwa
Pońu Lotniczego ,,Rzeszów - Jasio;rka" Sp. z o,o, jest Szef Strazy Ochrony Lotniska.

§11

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 2014,05,15,

?ręzęs Zarządu

,.{#n eń. Ialat
w-Jasionka" Sp. z o.o.

r ,.f,a"-ź"

lYorłak


