Zarządzenie nr 28 z dnia 25.11.2009 r.
Prezesa Zarządu
w sprawie bezpieczeństwa ochrony przepisów porządkowych
na terenie Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.

Na podstawie art. 82 ust. 3 Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 130 póz. 1112)
zarządzam co następuje:
§1
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony lotnictwa cywilnego w Porcie Lotniczym Łódź im.
Wł. Reymonta Sp. z o.o., zwanego dalej Portem Lotniczym, zobowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na jego
terenie do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym zarządzeniu:
§2
Na terenie Portu Lotniczego zabrania się:
1. pozostawania bez opieki bagaży oraz innych przedmiotów. Bagaże i inne przedmioty pozostawione bez
opieki w przypadku podejrzenia, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia
zostaną usunięte i zneutralizowane przez uprawnione służby ochrony na koszt ich właścicieli lub
użytkowników,
2. wnoszenie na teren lotniska, bez zezwoleń wynikających z odrębnych przepisów, broni i materiałów
niebezpiecznych (palnych, wybuchowych, promieniotwórczych, żrących, trujących itp.) lub innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ochrony lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa osób lub
infrastruktury lotniskowej. Kosztami usunięcia i ewentualnej neutralizacji ww. materiałów i przedmiotów
obciążona zostanie osoba wnosząca je na teren Portu Lotniczego,
3. ominięcia lub podjęcia próby ominięcia kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania
lub forsowania ogrodzeń lub barier ochronnych,
4. spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
5. wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt, poza przypadkami nadawania ich do przewozu
lotniczego lub psów, które są przewodnikami osób niepełnosprawnych. Wszystkie zwierzęta na terenie
Portu Lotniczego powinny być pod nadzorem ich właścicieli lub opiekunów oraz zabezpieczone tak, aby
nie zagrażały zdrowiu lub życiu innych osób,
6. prowadzenia zbiórek pieniężnych, działalności gospodarczej, reklamowej, akwizycyjnej lub innej bez
zgody lub zezwolenia wydanego przez Prezesa Portu Lotniczego, lub osoby przez niego upoważnionej.
7. fotografowania lub filmowania bez stosownego zezwolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji,
pracowników Służby Ochrony Lotniska, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w tym w
szczególności akcji pirotechnicznych i działach ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa
pasażerów i bagaży, oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów,
8. zakłócania, utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania obowiązków służbowych personelowi lotniska,
oraz służbom odpowiedzialnym za ochronę lotniska,
9. dokonywania nieuprawnionych zmian lub uszkadzania wyposażenia lotniska, sprzętu urządzeń lub
systemów lotniskowych oraz zaboru mienia należącego do Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta,

10. blokowania wewnętrznych dróg komunikacyjnych, bram ewakuacyjnych, utrudniania ruchu pojazdów
i pieszych oraz naruszania innych przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu
Drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
11. parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub w sposób naruszający
bezpieczeństwo Portu Lotniczego. Takie pojazdy będą usunięte na koszt ich właściciela lub
użytkownika,
12. ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego, objętej systemem
kontroli dostępu, w sposób inny niż określono w obowiązującej instrukcji przepustowej oraz instrukcji
w sprawie zasad poruszania się pojazdów i pieszych w Porcie Lotniczym,
13. wykorzystania obiektów terenu Portu Lotniczego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
§3
Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu Lotniczego zobowiązuje się do:
1. niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, pracowników Służby Ochrony
Lotniska lub innych służb o pozostawionych bez opieki bagażach lub innych przedmiotach, oraz
stwierdzenia innego niebezpieczeństwa dla osób i obiektów Portu Lotniczego,
2. stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, pracowników Służby Ochrony
Lotniska, a także pracowników służb lotniskowych i przewoźników lotniczych związanych z wykonywaniem
przez nich czynności służbowych w tym w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób,
statków powietrznych i obiektów lotniskowych,
3. bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży
Granicznej, Policji, pracowników Służby Ochrony Lotniska w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub
działań podjętych w sytuacjach kryzysowych,
4. udzielenia niezbędnej pomocy w prowadzeniu działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i
prewencyjnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa.
§4
1. Zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr
100 poz. 696 ze zm.) kto wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy
pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i
zakazów ustanowionych przez zarządzającego, podlega karze grzywny.
2. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr
100 poz. 696 ze zm.) kto uszkadza lub czyni zdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku
lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego, podlega karze grzywny.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr
109 poz. 756 ze zm.) grzywnę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 wymierza się w wysokości do 5.000,00
złotych.
§5
Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu sprawuje; Policja, Straż
Graniczna, Służba Ochrony Lotniska oraz inne upoważnione służby Portu Lotniczego.
§6
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Zarządu

