HARMONOGRAM SZKOLENIA
METODY I ŚRODKI OCHRONY PORTÓW LOTNICZYCH
(nazwa i nr zadania zgodny z umową)

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką czynności ochronnych
wykonywanych na obszarach portów lotniczych. Efektem będzie nabycie przez uczestników
szkolenia wiedzy z zakresu podstaw prawnych, metod zapobiegania zamachom
terrorystycznym oraz taktyki podejmowania interwencji w przypadku naruszeń
bezpieczeństwa i porządku na obszarze lotnisk oraz portów lotniczych.
Termin realizacji:
Data rozpoczęcia szkolenia: 10.01.2015 r.
Data zakończenia szkolenia: 11.01.2015 r.

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych (po 45min)
Adres prowadzenia szkolenia:
1. Śląski Klub Strzelecki ALFA Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 2

Metodyka: zajęcia teoretyczne
Szczegółowy harmonogram zajęć:

LP.

DATA

GODZ. ZAJĘĆ

1.

(1H
LEKCYJNYCH –
45MIN)

1. Procedury ochrony i kontroli– 1h

9:00-12:00
10.01.2015 r.

2.

TEMAT ZAJĘĆ

CZAS
TRWANIA

2. Przedsięwzięcia zapewniające
efektywność systemu ochrony –
1h

4h

3. Planowanie działań na wypadek
sytuacji kryzysowe– 2h

12:15-:14:30

4. Metody i środki kontroli osób i ich
bagażu– 2h
5. Techniczne środku ochrony– 1h

3h

1. Kontrola przesyłek, poczty i
Cargo – 2h

3.

9:00-12:00
11.01.2015 r.

4.

2. Patrolowanie i ochrona – 1h

4h

3. Grupy patrolowo-interwencyjne –
1h
12:15-14:30

4. Działania kryzysowe – 3h
RAZEM

3h
14h

Warunki zaliczenia: stuprocentowa frekwencja oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

ZAKRES TEMATYCZNY
1. Procedury ochrony i kontroli: system przepustkowy, kontrola dostępu osób do stref
zastrzeżonych i wybranych urządzeń i obiektów, kontrola dostępu i kontrola
bezpieczeństwa pojazdów przed opuszczeniem stref zastrzeżonych lotniska, rodzaje i
wzory przepustek, upoważnienia specjalne i inne dokumenty uprawniające do
dostępu, sposób wydawania i przechowywania kluczy do pomieszczeń, kontrola
dostaw towarów i produktów na teren obiektów przedsiębiorstwa, zarejestrowany
agent, znany dostawca zaopatrzenia pokładowego i portu, ochrona wydzielonych
rejonów i obiektów strategicznych dla funkcjonowania lotniska, ochrona infrastruktury
krytycznej, procedury ochrony przy załadunku zaopatrzenia pokładowego i przewozie
na pokład statku powietrznego, procedury ochrony zaopatrzenia pokładowego.
2. Przedsięwzięcia zapewniające efektywność systemu ochrony: sprawdzenie
wiarygodności zatrudnionego personelu w zakresie sprawdzania przeszłości,
szkolenia dla zatrudnionych pracowników z zakresu ochrony i bezpieczeństwa „
Świadomość ochrony lotnictwa cywilnego”, inspekcje, przeglądy i testy, inspekcje,
zasady ich wykonywania, metodyka kontroli.
3. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowej: akty bezprawnej ingerencji,
Lotniskowy Plan Działania w Sytuacji Zagrożenia, działania podejmowane w
przypadku wtargnięcia na teren chroniony osób nieupoważnionych orz zaistnienia
sabotażu skierowanego przeciwko urządzeniom oraz elementom infrastruktury
krytycznej, procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu
ładunku wybuchowego/próbie popełnienia sabotażu na terenie obiektów, technika
przyjmowania informacji telefonicznej o zamachu bombowym lub popełnienia
sabotażu, sposób postępowania po otrzymaniu pisemnej informacji o planowanym
zamachu bombowym lub innym zagrożeniu terrorystycznym, sposób postępowania w
przypadku bezpośredniej ustnej informacji o planowanym zamachu bombowym lub
innym zagrożeniu terrorystyczny. Procedury postępowania w przypadku znalezienia
podejrzanych przedmiotów, pakunków lub niebezpiecznych urządzeń na terenie
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5.

6.
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8.

9.

obiektów, obieg informacji w przypadku zaistnienia zagrożenia, informowanie o
incydentach.
Metody i środki kontroli osób i ich bagażu: podstawy prawne działania,
metodologia prowadzenia kontroli osób, profilowanie pasażerów, kontrola manualna
a kontrola osobista, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa osób, zasady powadzenia
kontroli pasażerów i personelu, wykaz przedmiotów niedopuszczalnych do wniesienia
na pokład statku powietrznego, kontrola płynów, metody kontroli bagażu kabinowego
i bagażu rejestrowanego, urządzenia do kontroli bagażu, przewóz broni, poczty
dyplomatycznej, kontrola VIP-ów, osób niepełnosprawnych, zwolnienia z kontroli.
Techniczne środku ochrony: rola monitoringu wizyjnego, dokumentowanie zdarzeń,
miejsca newralgiczne i szczególnie wrażliwe, systemy mikrofalowe, radarowe,
SSWN, kontrola dostępu i inne nowoczesne metody ochrony przed nieuprawnionym
wejściem/wyjściem, platformy integrujące systemy bezpieczeństwa, systemy
wspomagania decyzji, rola operatora w systemie ochrony.
Kontrola przesyłek, poczty i Cargo: rodzaje przesyłek, kontrola bezpieczeństwa
przesyłek i poczty, urządzenia do kontroli, zarejestrowany agent, znany nadawca
Patrolowanie i ochrona: zasady realizowania ochrony fizycznej portu lotniczego.
Grupy patrolowo-interwencyjne:
wyposażenie, środki łączności, uzbrojenie,
wyszkolenie i zadania, obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony, nadzór nad
prawidłową realizacją czynności.
Działania kryzysowe: sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne, Sztab Zarządzania
Kryzysowego, rola osób wchodzących w skład sztabu, możliwe scenariusze i
podejmowanie działania, rola służb państwowych, program Ochrony Lotniska, udział
linii lotniczej, operatora handlingowego, służby zarządzania przestrzenią powietrzną i
zarządzającego lotniskiem w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.

