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Lotnisko - podlega obowiązkowej ochronie

jest to więc „obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni
w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów,

lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków
powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach
obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym,

wpisany do rejestru lotnisk”.

Ustawa Prawo lotnicze.

Akt bezprawnej ingerencji
polega na bezprawnym i celowym:
a)

użyciu w czasie lotu statku powietrznego przemocy przeciwko osobie znajdującej się na jego pokładzie, jeżeli akt ten
może zagrozić bezpieczeństwu tego statku,

b)

zniszczeniu statku powietrznego albo spowodowaniu jego uszkodzeń, które uniemożliwiają lot lub mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa tego statku,

c)

umieszczeniu na pokładzie statku powietrznego przedmiotu, urządzenia lub substancji, które mogą zagrozić zdrowiu
lub życiu pasażerów, lub załogi lub zniszczyć statek powietrzny albo spowodować jego uszkodzenia, mogące
uniemożliwić jego lot lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tego statku powietrznego w czasie lotu,

d)

porwaniu statku powietrznego z załogą i pasażerami na pokładzie lub bez nich, również w celu użycia statku
powietrznego jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza,

e)

zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń naziemnych lub pokładowych, zakłóceniu ich działania, w przypadku gdy
powoduje to znaczne zakłócenie ruchu lotniczego lub zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,

f)

przekazaniu nieprawdziwej informacji, która powoduje zagrożenie osób i mienia w komunikacji lotniczej,

g)

zniszczeniu albo poważnym uszkodzeniu urządzeń na lotnisku, powodującym znaczne zakłócenia ruchu lotniczego
lub funkcjonowania lotniska lub zagrożenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

NOWE TECHNOLOGIE A BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
Dynamiczny rozwój technologii, sprawia, że rosną również możliwości dokonywania
aktów bezprawnej ingerencji w sposób niewidoczny dla oka ludzkiego aż do chwili powstania
jego skutków.

Sama wiedza na temat możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa nie jest wystarczająca.
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w wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw informatycznymi systemami, które pozbawione
ograniczeń typowych dla czynnika ludzkiego takich jak niedostateczna widoczność, odległość,
zmęczenie czy też czas weryfikacji zdarzenia, nieustannie analizują przestrzeń wg precyzyjnie
zadanych parametrów.
Przykładem takich rozwiązań może być bezzałogowy statek powietrzny, popularnie zwany
dronem.

REGULACJE PRAWNE DOT. BSP
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do
niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań
dotyczących używania tych statków.

Na szczególną uwagę w kontekście omawianego tematu zasługuje załącznik nr 6a Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg używane wyłącznie
w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach innych niż rekreacyjne lub
sportowe, gdzie w rozdziale 4 opisane są zasady wykonywania lotów bezzałogowymi
statkami powietrznymi, natomiast rozdział 5 mówi o zasadach eksploatacji bezzałogowych
statków powietrznych.
Załącznik wskazuje też na odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego,
który zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz unikać wszelkiego działania lub
zaniechania, które mogłoby:
a) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
lotniczego,
b) utrudniać ruch lotniczy,
c) zakłócić spokój lub porządek publiczny, oraz
d) narazić kogokolwiek na szkodę;

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNĄCE Z ROZWOJU
TECHNOLOGII
Zagrożenia bezpieczeństwa płynące z rozwoju technologii szczególnie jest zauważalne na
lotniskach. Istnieje tutaj potrzeba pilnego wdrożenia systemów alarmowania o zagrożeniu
i neutralizacji.
Bezpieczeństwo osób, pasażerów stanowi priorytet w działalności każdego podmiotu.
Niezwykle ważne jest, aby zapewnić skuteczną ochronę przed wszelkimi aktami bezprawnej
ingerencji i co najbardziej istotne, aby ochrona ta uwzględniała zagrożenia jakie niosą ze
sobą powszechnie dostępne urządzenia. Trudność w prewencyjnym działaniu służb
ochrony na rzecz zabezpieczenia przez nieuprawnioną ingerencją BSP polega głównie na
czasie reakcji w przypadku otrzymania informacji o potencjalnym zagrożeniu.

Ćwiczenia na terenie MPL Katowice
19.04.2016 r. pod kryptonimem „AKT TERRORYSTYCZNY”
Ćwiczenie potwierdziło konieczność kontynuowania działań w kierunku rozwoju
technologii pozwalającej na wczesną detekcję niezidentyfikowanych obiektów oraz
jednoznacznie wskazało przydatność urządzenia w procesie planowania systemu ochrony
lotniska. Dzięki wykorzystaniu BSP możliwa jest identyfikacja zbliżającego się obiektu
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na skuteczną reakcję
i przeciwdziałanie tego typu aktom bezprawnej ingerencji.

CZAS REAKCJI NA ZAGROŻENIE ZE STRONY BSP
Oko ludzkie jest w stanie obserwować w tym samym czasie jedynie niewielki zakres
przestrzeni. Zakres ten ulega stopniowemu zmniejszeniu w miarę zwiększania odległości od
obiektu oraz jego przemieszczania się w pionie i poziomie, a więc zmiany kąta względem oka.
Zmienia się również zdolność postrzegania obiektów w przestrzeni, co wpływa na możliwości
ich rozpoznawania i identyfikowania.

Rys. nr 1 Obszar widzenia o różnej ostrości dla jednego oka. Źródło: Przemysław Biecek: „Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych”.

BADANIA PRECEPCJI PRACOWNIKA MONITORINGU
Na podstawie prostych analiz, możemy wykazać ograniczenia wynikające z czynnika
ludzkiego, które maja wpływ na skuteczność realizowanych przez niego zadań.

W tym celu przeprowadzono badania ankietowe z udziałem kilku pracowników dozoru
technicznego, do których podstawowych obowiązków należy analiza obrazu z kamer telewizji
przemysłowej MPL Katowice. Pracownicy mają obowiązek reagowania na wszelkie
zauważone nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo lotniska.

Badanie polegało na ocenie w skali od 0 - min do 10 – max. poziomu koncentracji
pracownika w jednostce czasu. Większość badanych wskazała, iż największy poziom
koncentracji pracownika jest zauważalny w pierwszych 30 minutach. W miarę upływu
czasu pracownik analizuje obraz z kamer z coraz mniejszą uwagą, gdzie po upływie 2
godz. pracy wartość ta jest bliska minimalnej skali.
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Rys. 2. Zdolność percepcji pracownika monitoringu. Źródło: opracowanie własne.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, POZWALAJĄCE NA WYKRYCIE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ
BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

1. Detekcja Audio
2. Detekcja Wideo
3. Termowizja
4. Radar
5. Fale Radiowe

Każdy z wymienionych wyżej sposobów detekcji cechuje się różną skutecznością w zakresie
wykrywania bezzałogowych statków powietrznych.
Skuteczność ta przekłada się bezpośrednio na czas reakcji służb odpowiedzialnych za
ochronę danego obszaru takiego ja lotniska, dworce, obiekty użyteczności publicznej.

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ODLEGŁOŚCIĄ BSP OD CELU I CZASEM REAKCJI NA
ZAGROŻENIE.
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Tab. nr 1. Zależność pomiędzy odległością BSP od celu i czasem reakcji na zagrożenie. Źródło: opracowanie własne.

Jak możemy zauważyć wykrycie zagrożenia jakie może nieść ze sobą BSP, gdy znajduje się on
ok 3 km od celu, pozostawia służbom ochrony max. 3 min na reakcję przy założeniu, że
porusza się on z prędkością 60km/h.

Zależność tą w formie graficznej przedstawia poniższy rysunek
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Rys. nr 2. Zależność pomiędzy odległością drona od celu a czasem reakcji służb. Źródło: Opracowanie własne.

METODY NEUTRALIZACJI BSP - PRZYKŁADY:
Lp.

Metoda neutralizacji
BSP

Charakterystyka
Obecnie testowane są systemy o mocy 1-2kW przeznaczone typowo do walki z małymi
dronami. Zasada działania jest następująca: wykrycie celu, następnie ogrzewanie
elementu drona wiązką laserową do wystąpienia jego zapalenia się i jego rozbicia o
ziemię.. Z uwagi na swoje znaczenie militarne rozwiązanie to jest niedostępne dla
odbiorców innych niż armie państw, w których urządzenia te zostały wyprodukowane.
Wykrycie przez radar drona powoduje wystrzelenie pocisku, który jest prowadzony na
cel przez system namierzania. Najbardziej znanym rozwiązaniem tego typu jest EAPS ID
(Extendedd Area Protection and Survivability Integrated Demonstator)
Technologia tylko militarna stworzona i służąca głównie innym celom niż tylko
niszczenie małych dronów.
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Przechwycenie BSP
Podstawową zasadą tych systemów jest dostanie się drona przechwytującego w pobliże
w powietrzu przez inny drona intruza. Odległość pomiędzy nimi determinuje rodzaj rozwiązania (siatka,
obiekt latający
wyrzucane wstążki w śmigła, wystrzeliwanie plastikowych kulek).

4

Zestrzelenie przy
pomocy broni palnej

Wpływ na skuteczność ma rodzaj użytej broni, warunki oddania strzału i zachowanie
drona przed trafieniem. (np. wielkość i szybkość). W większości zdarzeń zestrzelone
przy pomocy broni palnej drony były w zawisie bądź poruszały się relatywnie wolno.

Zakłócenie sterowania

Szczegółowy sposób realizowania tego sposobu działania jest wyrazem indywidualnego
podejścia danej firmy. Emisja sygnałów dużej mocy w paśmie pracy sterowania jest
szumem, który „przykrywa” sygnały właściwe. Wtedy do drona nie docierają polecenia
z pulpitu sterującego powodując jego reakcję, którą przewidział producent drona w
takim wypadku. Efekty mogą być różne, m.in.: powrót drona w miejsce startu,
natychmiastowe rozpoczęcie procesu lądowania, spowodowanie jego upadku i rozbicia.
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Tab. nr 2. Zestawienie proponowanych metod neutralizacji BSP. Źródło: http://www.anti-drone.pl/informacje/rozwiazania.

METODY NEUTRALIZACJI BSP cd…
Metody te jednak nie korelują z istniejącym stanem prawnym, który w dużej mierze nie
uregulował jeszcze kwestii odpowiedzialności cywilnej i materialnej w przypadku
uszkodzenia BSP należącego do osoby trzeciej.

Po części kwestię unieszkodliwienia nieautoryzowanego BSP reguluje Ustawa z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), gdzie w Art. 126a. ust 1 czytamy, że

„bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony,
unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy przebieg

lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:
a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,

b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,
c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,

d) stwarza

uzasadnione

podejrzenie,

że

może

zostać

użyty

jako

środek

ataku

terrorystycznego;

Jednocześnie w tym samy akcie prawnym czytamy, że uprawnione do tego
są wyłącznie służby państwowe, z wyłączeniem osób fizycznych i prawnych.

Ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa związanego z wykorzystaniem BSP
w latach 2010-2016

Rys. nr 3 Analiza bezpieczeństwa w związku z wykorzystaniem BSP. Źródło: EASA.

Wynikiem powyższej analizy jest określenie katalogu zdarzeń powstałych w latach 20102016 przy użyciu BSP. Określone one zostały jako wypadki, poważne incydenty, incydenty
oraz zdarzenia nie mające wpływu na bezpieczeństwo.

Ich reprezentację graficzną

przedstawia Rys. nr 4.

Rys. nr 4. Liczba zdarzeń z udziałem BSP. Źródło: EASA

Zdarzenia te szczególnie są zauważalne w krajach wysoko rozwiniętych technologicznie i
dużym ruchu w komunikacji powietrznej. Poniższy Rys. nr 5 pokazuje skalę występowania

incydentów w powietrzu w poszczególnych krajach.

Rys. nr 5. Zdarzenia powstałe w komunikacji powietrznej z udziałem BSP. Źródło: EASA.

BSP W POLSCE
W rankingu europejskich krajów wybranych do powyższych badań, Polska zajmuje
9 miejsce, co mając na uwadze szybki postęp technologiczny jaki obecnie obserwujemy
w gospodarce, nie jest miejscem zbyt odległym.

Rys. nr 6. Statystyka zdarzeń z udziałem BSP. Źródło: PKBL

WNIOSKI
Rynek lotniczy jest jednym z bardziej dynamicznie się rozwijających sektorów transportu
publicznego. Korzyści wynikające z wykorzystania tego środka komunikacji są oczywiste.
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Rys 6. Wzrost liczby pasażerów w latach 2013-2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ULC.

 Popularność komunikacji lotniczej oraz dostępna technologia umożliwiająca
wykorzystanie bezzałogowych, zdalnie sterowanych statków powietrznych do celów
prywatnych, sprawiło że narzędzie to wymaga szczegółowych regulacji prawnych
regulujących nie tylko zasady korzystania z BSP w przestrzeni powietrznej ale również
odpowiedzialność operatora sterującego tym statkiem.

W 2015 roku oddano do użytku ponad 3 mln dronów (nie wliczając zabawek i modeli
samolotów), sprzedano w tym samym roku około 1,7mln dronów (98% poniżej 2 kg)
[ źródło: Parlament Europejski – listopad 2016]
 Transport lotniczy, publiczny jaki znamy, stopniowo jest wypierany przez transport
lotniczy indywidualny.
Jest to oczywiście proces długotrwały i wymagający dalszego rozwoju technologicznego,
prawnego, organizacyjnego, jednakże możemy pokusić się o twierdzenie, że procesu
tego nie będziemy już w stanie zahamować

 Bardzo istotnym więc jest, aby oprócz samego rozwoju technologicznego, który jest
wyznacznikiem postępu i rozwoju cywilizacji, mieć również na uwadze inne aspekty
wdrażanych technologii takie jak bezpieczeństwo społeczeństwa

Dziękuję za uwagę

