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STRESZCZENIE 

Utrzymanie bezpieczeństwa portu lotniczego oraz jego najbliższego 
otoczenia to jeden z najbardziej skutecznych i dostępnych środków obrony przed 
MANPADS. Zwiększony nadzór i patrole w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska oraz 
wzmożona obserwacja korytarzy podejścia i lądowania może zidentyfikować 
zagrożenie. Środki bezpieczeństwa koncentrują się na obszarach wysokiego ryzyka, 
gdzie przylatujące i odlatujące samoloty są najbardziej narażone na ataki.  

Wzrost liczby wykonywanych operacji lotniczych wiąże się z coraz większą 
liczbą przewożonych pasażerów. W związku z tym, porty lotnicze muszą być 
gotowe na ciągłe modernizacje i udoskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa, 
przepustowości, jak również komfortu dla podróżujących. Jednakże, port lotniczy 
to nie tylko sam terminal, lecz także obszar infrastruktury lotniska, włączając w to 
całą powierzchnię, jaką zajmuje. Właśnie w obrębie portów lotniczych ma miejsce 
najwięcej spośród wszystkich zdarzeń, do których zwykle dochodzi podczas 
najważniejszych faz lotu - startu i lądowania.  

Słowa kluczowe: 
ochrona portów lotniczych, MANPADS,   

WSTĘP 

Lotnictwo cywilne jest we współczesnym, niespokojnym świecie 
narażone na wiele poważnych zagrożeń. Obecna sytuacja, szczególnie w 
Europie, pokazuje, iż ataki terrorystyczne nie są już rzadko występującymi 
incydentami a niemalże codziennością. Statki powietrzne oraz infrastruktura 
lotnicza są niezwykle atrakcyjnymi celami dla bezprawnej działalności, w tym 
także o charakterze terrorystycznym. Biorąc pod uwagę specyficzny obszar 
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jakim jest przestrzeń powietrzna, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia w 
razie ataku jest znikome, należy zapewnić szczególne środki ochrony. 
Wystąpienie potencjalnego zagrożenia należy ograniczyć do minimum, co przy 
aktualnie stosowanych systemach można uznać za osiągnięte. Pomimo tego, że 
część procedur stosowanych w czasie kontroli bezpieczeństwa wzbudza pewne 
wątpliwości w zakresie naruszenia prywatności, są one niezbędne dla 
zapewnienia podstawowej ochrony lotnictwa cywilnego i utrzymaniu 
wysokiego poziomu zaufania jakim się cieszy. 

Głównym celem ochrony lotnictwa cywilnego jest przede wszystkim 
ochrona pasażerów oraz całej załogi statku powietrznego podczas lotu. 
Niezwykle ważna jest również ochrona pracowników naziemnych całego portu 
lotniczego, urządzeń portu lotniczego oraz całej ludności na ziemi przed aktami 
bezprawnej ingerencji. Cele te zostały sformułowane w załączniku 17 do 
Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym – podpisanej w Chicago 
dnia 7 grudnia 1944 roku o tytule: „Ochrona międzynarodowego lotnictwa 
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji”. 

Wszystkie państwa, które posiadają na swoim terytorium porty lotnicze 
uczestniczące w międzynarodowym ruchu lotniczym są zobligowane do 
przestrzegania przepisów prawa lotniczego. Ochrona międzynarodowego 
lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, jest oparta na trzech 
głównych filarach prawa. U szczytu hierarchii stoją międzynarodowe przepisy, 
kolejne to akty prawa Wspólnoty Europejskiej, na normach krajowych kończąc. 
Wszystkie te trzy dziedziny prawa są ze sobą powiązane poprzez powiązanie 
norm międzynarodowych wspólnotowymi, a wspólnotowych z krajowymi. 
Przepisy wspólnotowe należy potraktować jako odrębny system regulacji 
prawnych, który skupia normy postępowania w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego, właściwego dla wszystkich krajów członkowskim Unii Europejskiej. 

PORT LOTNICZY JAKO SPECYFICZNY OBIEKT OCHRONY 

Lotnictwo cywilne jest we współczesnym, niespokojnym świecie 
narażone na wiele poważnych zagrożeń. Obecna sytuacja, szczególnie w 
Europie, pokazuje, iż ataki terrorystyczne nie są już rzadko występującymi 
incydentami a niemalże codziennością. Statki powietrzne oraz infrastruktura 
lotnicza są niezwykle atrakcyjnymi celami dla bezprawnej działalności, w tym 
także o charakterze terrorystycznym. Biorąc pod uwagę specyficzny obszar 
jakim jest przestrzeń powietrzna, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia w 
razie ataku jest znikome należy zapewnić szczególne środki ochrony. 
Wystąpienie potencjalnego zagrożenia należy ograniczyć do minimum, co przy 
aktualnie stosowanych systemach można uznać za osiągnięte. Pomimo tego, że 
część procedur stosowanych w czasie kontroli bezpieczeństwa wzbudza pewne 
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wątpliwości w zakresie naruszenia prywatności, są one niezbędne dla 
zapewnienia podstawowej ochrony lotnictwa cywilnego i utrzymaniu 
wysokiego poziomu zaufania jakim się cieszy. 

Port lotniczy stanowi sieć powiązanych ze sobą elementów tworzących 
jednolitą i zgraną strukturę. Cechuje go przede wszystkim złożoność i 
wielopłaszczyznowy charakter obiektu. Tworzą go elementy takie jak terminal 
pasażerski, wieża kontrolna, urządzenia radiotechniczne, pasy startowe, 
magazyny, parkingi i sieci dróg dojazdowych okalających teren lotniska. 
Generalnie port lotniczy można podzielić na dwa obszary:  

– obszar lotniczy – airside – obszar, gdzie obsługiwane są statki 
powietrzne i wykonywane są operacje lotnicze, 
– obszar naziemny – landside – obszar przeznaczony dla ruchu 
pasażerów. 
Korzystając z usług portu lotniczego w pierwszej kolejności wchodzimy 

na teren terminala. Jest to obiekt łączący część ogólnodostępną (publiczną) z 
terenem lotniska i przeznaczony jest głównie do obsługi pasażerskiej. Tworzą 
go wydzielone budynki z zabudowań portu lotniczego, gdzie świadczone są 
usługi na rzecz pasażerów. Na jego terenie działają restauracje, kawiarnie, 
sklepy i inne punkty usługowe. W terminalach spotyka się również różnego 
rodzaju obiekty wypoczynkowe, strefy dla VIP oraz pomieszczenia dla dzieci. 
Terminale można podzielić na: terminale krajowe i terminale międzynarodowe.  

Porty lotnicze podlegają ochronie na podstawie aktów prawnych oraz z 
powodu zaliczenia ich do infrastruktury krytycznej. Cała istota ochrony portów 
lotniczych polega na uniemożliwieniu dostępu do określonych stref osobom 
niepowołanym. Dlatego też wprowadzono różne środki zaradcze. Jednym z nich 
jest podział terenu portu lotniczego na cztery podstawowe strefy : 

1) ogólnodostępną – udostępnioną każdej osobie bez wymaganej kontroli 
bezpieczeństwa; do tej strefy, stale monitorowanej przez służby ochrony, 
zalicza się m.in. parking lotniskowy, teren przed budynkiem lotniska, halę 
terminala przed punktami kontroli bezpieczeństwa, 
2) operacyjną – o ograniczonym dostępie, 
3) zastrzeżoną – będącą częścią strefy operacyjnej, do której dostęp, po 

odbyciu kontroli bezpieczeństwa, mają tylko pasażerowie posiadający 
ważny bilet oraz upoważniony personel, 
4) krytyczną strefy zastrzeżonej – będącą częścią strefy zastrzeżonej, 

podlegającą dodatkowej kontroli. 
Praktyka systemowa została stworzona przy udziale stale rozwijającego 

się prawodawstwa w obszarze ochrony lotnictwa. Izrael borykający się od 
dziesięcioleci z problemem terroryzmu, zdecydował się na podjęcie 
stanowczych korków, a jego duże doświadczenie w zakresie walki z 
terroryzmem lotniczym pozwoliło stworzyć mu kompleksowy system 
ochraniający jak najskuteczniej lotnictwo cywilne. Założenia w tym układzie są 
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dość przejrzyste, a jego rola w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym 
nieodzowna. Istotą jest przewidywanie kroków podejmowanych przez 
potencjalnego sprawcę, a także stworzenie fizycznych przeszkód w połączeniu 
z wykorzystaniem czynnika ludzkiego. Bariery te mają za zadanie „przesiewać” 
osoby mogące stwarzać zagrożenie dla infrastruktury lotniska oraz żeglugi 
powietrznej i osób z niej korzystających i dlań pracujących. Dzięki temu 
przypuszczalny terrorysta będzie musiał być poddany sporej ilości kontroli za 
poziomie technicznych zabezpieczeń oraz w bezpośrednim kontakcie z 
człowiekiem, co utrudni bądź uniemożliwi mu osiągnięcie celu jakim jest 
przeprowadzenie ataku. System ten opisuje się przy pomocy scalonego układu, 
zawierającego trzy odrębne strefy przenikające się we wspólnym punkcie. Do 
tych trzech stref zaliczają się: zewnętrzny i wewnętrzny obszar lotniska, 
terminal lotniskowy oraz statek powietrzny.1 

Dla pierwszej strefy szczególną rolę odgrywają służby wywiadu oraz 
kontrwywiadu. Ich zadaniem jest zdobycie i analiza informacji będących 
podstawowym źródłem wiedzy o mogącym wystąpić zagrożeniu. Kolejny 
poziom w tzw. sicie ochronnym to strefa wewnętrzna, obejmująca terminale 
lotnicze w środku i na zewnątrz. W terminalach wyznacza się dodatkowo 
mniejsze obszary o zróżnicowanym stopniu ochrony – tzw. podstrefy (rys.1).  

 
Rys.1. Strefy portu lotniczego z wyszczególnieniem służb  

pełniących czynności ochronno-prewencyjne 

źródło: http://rsawl.awl.edu.pl/images/Roczniki/Rocznik_1/10_Nakonieczna.pdf 

                                                 
1 A. K. Siadkowski, Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górnicza 2015, 

s.22. 
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Na lotnisku w ramach typowania pasażerów stwarzających potencjalne 
zagrożenie dokonuje się monitorowania zachowania, szczególnie zewnętrznych 
objawów stresu, sprawdzanie ważności i autentyczności dokumentów podróży, 
a także krótki wywiad z pasażerem dotyczący celu jego podróży i bagażu. Jeśli 
służby ochrony mają zastrzeżenia co do sprawdzanej osoby, kierują ją do 
szczegółowej kontroli. Trzecią strefą o najwęższym zasięgu jest statek 
powietrzny. Obowiązkowo na jego pokładzie w czasie lotu musi znaleźć się 
tajny uzbrojony strażnik (ang. skymarshal) oraz fizyczne zabezpieczenia 
między innymi tj. specjalne drzwi, stanowiące barierę przed nieuprawnionym 
wtargnięciem do kokpitu pilota. 

Z oceny stosowanych rozwiązań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego 
tradycyjne uprowadzenie statku powietrznego jest w chwili obecnej bardzo 
trudne. Współcześnie raczej należy się liczyć z próbą dokonania aktów 
bezprawnej ingerencji albo na terenie portu lotniczego lub w jego bliskości.  

Obecnie grupy przestępcze nie mają potrzeby fizycznego przenikania 
systemu ochrony portu lotniczego. Mogą te same rezultaty osiągnąć 
wykorzystując tzw. cyberprzestrzeń, czyli przestrzeń otwartego 
komunikowania się za pośrednictwem komputerów i pamięci informatycznych 
pracujących na całym świecie. Powszechne „wrzucenie” informacji do 
systemów informatycznych czyni cyberprzestrzeń interesującym ośrodkiem 
ewentualnych odziaływań terrorystycznych. Można zatem skutecznie tą 
informacją manipulować, a nawet generować informację fałszywą, zagrażającą 
bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.  

Do właściwości portu lotniczego, które narażają go na atak 
terrorystyczny należy m.in. zaliczyć: 

– duży obszar, niezmiernie trudny do wyizolowania i kontrolowania; 
– duża liczba personelu; 
– bardzo duży przepływ ludzi i bagaży z różnych kierunków świata, 
stałe, duże zagęszczenie osób; 
– uzależnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego od techniki, sprzętu 
zabezpieczającego i zasilania; 
– magazynowanie ogromnej ilości substancji eksplozywnych i łatwość 
podłożenia ładunku wybuchowego w strefie ogólnodostępnej, gdzie 
można dostać się bez przechodzenia przez jakąkolwiek kontrolę.  
Należy zakładać, iż terroryści podejmą działania w tzw. rejonie 

operacyjnym lotniska. Jest to teren lotniska i obszar wokół niego, na którym 
służby lotniskowe oraz inne podmioty udzielają pomocy statkowi 
powietrznemu będącemu w niebezpieczeństwie o promieniu 8 000 m – w 
przypadku lotniska certyfikowanego oraz 3 000 m – w przypadku lotniska o 
ograniczonej certyfikacji lub lotniska użytku wyłącznego – od punktu 
odniesienia lotniska. Jest to duża przestań dająca znaczną swobodę działania 
ewentualnym grupom terrorystycznym. W rejonie operacyjnym lotniska do 
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spowodowania aktu bezprawnej ingerencji mogą być wykorzystane 
różnorodne środki, od broni strzeleckiej po przenośne przeciwlotnicze zestawy 
rakietowe, miny przeciwlotnicze czyi bezpilotowe systemy latające. 

Terroryzm to zagrożenie asymetryczne, nieustannie obecne w wielu 
wymiarach życia całej społeczności międzynarodowej. W dzisiejszych czasach 
terroryzm nie jest już pojmowany jedynie jako konflikt ideologiczny czy 
etniczny, lecz stał się rozpowszechniony, nowoczesny i nieprzewidywalny, 
przez co opracowano klasyfikację terroryzmu na różne kategorie. W artykule 
zajęto się zagrożeniem bezpieczeństwa pasażerów podróżujących cywilnymi 
liniami lotniczymi związanym z atakami terrorystycznymi z użyciem 
przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. 

MANPADS JAKO ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA 
CYWILNEGO 

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) to lekki rakietowy 
system przeciwlotniczy przeznaczony do zwalczania wzrokowo 
obserwowalnych celów powietrznych, w tym samolotów, śmigłowców i innych 
obiektów emitujących promieniowanie z zakresu widmowego podczerwieni. Ze 
względu na ryzyko, jakie stanowi tego typu broń dla lotnictwa cywilnego, ściśle 
pilnowane jest jej posiadanie i międzynarodowy zbyt, także z uwagi na 
zagrożenie atakami terrorystycznymi z użyciem przeciwlotniczych zestawów 
rakietowych. Postęp techniki i technologii sprawił, że możliwe stało się 
skonstruowanie przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, 
obsługiwanych na polu walki przez jednego żołnierza. Używane są one dziś na 
wszystkich szczeblach obrony powietrznej i zwalczać mogą obiekty na 
odległościach od kilkuset metrów do kilkuset kilometrów i wysokościach od 
kilkudziesięciu metrów do kilkudziesięciu kilometrów. Nie ulega więc 
wątpliwości, że zestawy przeciwlotnicze pozostające w rękach terrorystów, jak 
również przypadkowych osób stanowią zagrożenie dla cywilnych statków 
powietrznych. Mimo ciągłego rozwoju statków powietrznych, przeciwlotnicze 
przenośne zestawy rakietowe nadal są niezwykle niebezpiecznym, a zarazem 
bardzo skutecznym środkiem zwalczania celów powietrznych. Pozostają 
obiektem zainteresowania wszystkich armii świata, a co najgroźniejsze, 
również organizacji terrorystycznych. Dowodem na to są coraz częstsze 
przypadki kradzieży zestawów z magazynów wojskowych oraz ciągły popyt na 
nie na rynku nielegalnego handlu bronią. 

MANPADS (ang. Man Portable Air Defense Systems) to w większości 
systemy przeznaczone do obsługi przez jednego żołnierza. Używano ich 
wielokrotnie w czasie różnych konfliktów zbrojnych już od 1969 r., a więc od 
granicznych starć egipsko-izraelskich.  
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Głównym elementem MANPADS jest umieszczona w rurowej wyrzutni 
rakieta przeciwlotnicza, która samodzielnie naprowadza się na najsilniejsze 
źródło promieniowania termicznego, a więc tam, gdzie znajduje się silnik statku 
powietrznego. Z założenia ma być to system tani, dlatego jak najbardziej 
upraszcza się jego konstrukcję. Przykładowo – sama rakieta nie ma najczęściej 
zapalnika zbliżeniowego, ale uderzeniowy, stąd jej wybuch następuje w 
momencie, gdy trafia ona bezpośrednio w najcieplejsze miejsce statku 
powietrznego. Ponadto generalnie nie stosuje się zewnętrznych systemów 
wykrywania, a sama detekcja celu odbywa się z wykorzystaniem głowicy 
naprowadzającej rakiety znajdującej się w wyrzutni rurowej. Dodatkowo 
urządzenie spustowe jest odłączane i można go wykorzystywać wielokrotnie 
po wymianie zużytej wyrzutni. Prostota systemu wcale nie oznacza, że jest on 
mało skuteczny, a jedynie przekłada się na łatwość jego obsługi. Nie posiada on 
jakiś specjalnych systemów kalibracji, testów i celowania, wszystko jest w 
miarę wytrzymałe, niekiedy wręcz toporne.2 

Terroryści działają przede wszystkim z zaskoczenia, a więc w środowisku, 
gdzie nikt nie spodziewa się ataku i nie ma przeciwdziałania. Terrorysta ponadto nie 
ma presji, że jeżeli nie wystrzeli to zginie, ponieważ to on wybiera czas i miejsce ataku. 

Wzrastająca ilość aktów przemocy skierowanych w infrastrukturę lotniczą 
zmusza społeczność międzynarodową do podjęcia elementarnych działań w celu 
nieustannej modernizacji poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. 

Według niektórych szacunków istnieje prawdopodobnie ponad pół miliona 
MANPADS na całym świecie. Niektóre modele tej broni są powszechnie dostępne i 
można je nabyć na czarnym rynku. Ataki sprzed kilkunastu lat pociskami krótkiego 
zasięgu naprowadzanymi na podczerwień skłoniły producentów samolotów i organy 
nadzoru do zastanawiania się, czy nie należałoby wyposażać samoloty komercyjne w 
systemy ochrony antyrakietowej.  

Różne rakiety ziemia–powietrze wymagają różnych systemów obrony, 
co stwarza liczne możliwości dla producentów. Większość systemów 
antyrakietowych przeznaczonych dla samolotów i śmigłowców ma zwalczać 
pociski krótkiego zasięgu oraz właśnie te wystrzeliwane z rusznic 
naramiennych. USA wyposażyły znaczącą część swoich jednostek transportu 
wojskowego w takie urządzenia ochronne, zrobiły to także Wielka Brytania i 
Australia. Systemy produkowane przez firmę Northrop Grumman znajdują się 
na wyposażeniu samolotów szefów państw, np. Air Force One prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Niemcy również zamówiły go do samolotu kanclerza. 

Najważniejszym efektem zamontowania systemu ochrony własnej na 
pokładzie statku powietrznego jest zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla 
pilotów, którzy są na bieżąco informowani o zagrożeniach, jakie im grożą ze 

                                                 
2 J. Nowak, K. Ogonowski, M. Kustra, Ochrona lotnictwa cywilnego – stare rozwiązania, 

nowe zagrożenia. Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich. Dęblin 2018r., s.90. 
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strony rakiet przeciwlotniczych naprowadzanych na podczerwień. Przy czym 
głównym celem zestawu jest obrona przed ulubioną bronią terrorystów i 
różnego typu bojowników czy rebeliantów, czyli przed przenośnymi zestawami 
rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu klasy MANPADS. 

ŚRODKI TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE W PRZECIWDZIAŁANIU 
MANPADS 

Utrzymanie bezpieczeństwa portu lotniczego oraz jego najbliższego 
otoczenia to jeden z najbardziej skutecznych i dostępnych środków obrony 
przed MANPADS. Zwiększony nadzór i patrole w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska oraz wzmożona obserwacja korytarzy podejścia do lądowania i startu 
może zidentyfikować zagrożenie. Chociaż ta linia obrony jest łatwa do 
wdrożenia, to jej skuteczność ogromnie zależy od lokalizacji portu lotniczego. 
W gęsto zaludnionych obszarach środki bezpieczeństwa wymagają 
olbrzymiego wkładu personelu naziemnego o wysokim stopniu zaawansowania 
technicznego. Natomiast w obszarach o mniejszej ilości zaludnienia, środki 
bezpieczeństwa są znacznie bardziej skuteczne. 

Zasięg pocisku MANPADS tworzy korytarz o długości około 5 kilometrów i 
szerokości i wysokości około 4,5 km. Typowy cywilny statek powietrzny znajduje się 
w obszarze zagrożenia w czasie podejścia do lądowania lub startu, obejmującym 
około 300 mil2, przez około 10-15 minut. Przez występowanie licznych przeszkód 
(na przykład zakłócenia atmosferyczne) i ograniczeń związanych z nasyceniem 
ruchu lotniczego w obszarach miejskich oszacowanie to znacznie przekracza 
przewidywany czas. Na przykład korytarze Nowego Jorku narażone są na 
niebezpieczeństwo w obszarach przekraczających około 1000 mil2. Los Angeles 
International obejmuje obszar około 870 mil2. Rozważanie tych statystyk wraz z 
wliczeniem struktur miejskich i dostępnością głównych autostrad w celu ucieczki 
staje się ogromnym wyzwaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i 
płynnego ruchu lotniczego.  

Na lotniskach mogą być wdrażane różne środki bezpieczeństwa w celu 
zmniejszenia ryzyka związanego z użyciem MANPADS. Niestety inicjatywy te 
mogą być ograniczone ze względu na brak systemów, które mogą wykryć 
wszystkie rodzaje przenośnych rakiet ręcznych. Co i tak nie daje całkowitej 
skuteczności ze względu na to, że MANPADS mogą być wystrzeliwane z 
obszarów bezpośrednio niesąsiadujących z lotniskiem. W ramach ogólnej 
strategii Stanów Zjednoczonych w zakresie obrony cywilnych statków 
powietrznych przed MANPADS wprowadzane są nowe procedury ochrony 
portów lotniczych. Jednym z najprostszych na dzień dzisiejszy środków 
ograniczających ryzyko użycia rakiet ręcznych jest zwiększenie patroli i 
nadzoru Służby Ochrony Lotniska terenu w pobliżu portu. Trudność kontroli 
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bezpieczeństwa polega na tym, że statek powietrzny jest najbardziej zagrożony 
w momencie wejścia w korytarz podejścia lub startu, który rozciąga się na kilka 
mil poza granice stref ochrony. W związku z tym, podczas gdy zwiększymy 
ochronę w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska to nadal nie eliminujemy 
zagrożenia, które może wystąpić w fazie, podczas której samolot jest 
najbardziej narażony na zestrzelenie. Jednak, korzystając z oceny 
niebezpieczeństwa i podatności na atak, Zarządzający Lotniskiem i ATM (Air 
Traffic Management) mogą współpracować ze służbami bezpieczeństwa w celu 
określenia lokalizacji poza obszarem portu lotniczego, które mają wysoki 
stopień zagrożenia i gdzie statki powietrzne są najbardziej narażone na atak. 
Posiadając takie informacje służby mogą skoncentrować swoje patrole i 
prowadzić ciągły nadzór nad tymi miejscami.  

Oprócz działań związanych z bezpieczeństwem wokół lotnisk, postanowiono 
edukować i wprowadzać programy polegające na obserwowaniu okolicy przez osoby, 
które mieszkają w sąsiedztwie portów lotniczych i w lokalizacjach z wysokim 
stopniem zagrożenia. Siły Powietrzne ustanowiły także program tego typu o nazwie 
„Eagle Eye”, polegający na szkoleniu pracowników portów lotniczych lub cywili 
mieszających w pobliżu w celu rozpoznawania potencjalnych działalności 
terrorystycznych i skutecznego zgłaszania swoich obserwacji.  

Prócz tych naziemnych inicjatyw bezpieczeństwa i nadzoru wprowadzonych 
w portach, mogą być używane patrole powietrzne wykorzystujące technologię 
czujników i podczerwieni FLIR (Forward-Looking Infrared), które mogą być 
skuteczne w wykrywaniu terrorystów zakamuflowanych w pobliżu portu lotniczego. 
Jednak korzystanie z takich patroli może mieć znaczący wpływ na rozkład lotów, 
szczególnie na dużych lotniskach.  

Bada się także możliwość wykorzystania bezzałogowych statków 
powietrznych, jako platform do zapewnienia ochrony infrastruktury 
lotniskowej i statków powietrznych znajdujących się na lotnisku. Bezzałogowe 
statki powietrzne mogą nadawać się, jako czujniki do nadzorowania rozległych 
obszarów wokół lotnisk i wzdłuż korytarzy powietrznych w celu wykrycia 
niebezpieczeństwa. Niemniej jednak wielkość obszaru podlegającego 
nadzorowi oraz ograniczona dostępność zasobów ludzkich w celu reagowania 
na wykryte zagrożenie będą znaczącymi czynnikami ograniczającymi. Z tego 
powodu rozwijane są systemy, które będą instalowane na statkach 
powietrznych, oraz wdrażane modyfikacje procedur lotów w celu zmniejszenia 
podatności na ataki na cywilne statki powietrzne.  

Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie zagrożenia ze strony 
MANPADS wobec samolotów cywilnych, są to: 

– strategia ograniczania ryzyka poprzez skoordynowane podejście 
oparte na danych wywiadowczych; 

– unikanie lotnisk, w których zagrożenie MANPADS jest największe; 



Krzysztof Ogonowski 

10 

– zmiana dróg lotu statków powietrznych w celu zmniejszenia ich 
narażenia podczas startu lub lądowania, gdy są najbardziej wrażliwe; 

– zwiększenie bezpiecznej strefy wokół lotnisk oraz wdrożenie 
solidnego systemu patrolowania naziemnego; 

– wdrożenie technicznego systemu przeciwdziałania instalowanego na 
samolotach, który wabiłby pocisk wystrzelony w stronę samolotu, w 
celu jego zmylenia i neutralizacji. 

Zwalczanie zagrożeń związanych z użyciem MANPADS jest niezwykle 
złożone. W USA inwestuje się miliardy dolarów w nowoczesne pokładowe 
systemy przeciwdziałania, które niestety i tak nie mogą pokonać wszystkich 
typów MANPADS. Niedoskonałości obecnych systemów przeciwdziałania 
zostają poddawane ciągłemu przeglądowi, podkreślając potrzebę rozwoju 
technologicznego, aby w końcu wyprzedzić systemy zagrażające. Przyszłe 
programy energii kierowanej są określone, jako transformacyjna ścieżka do 
ostatecznego pokonania zagrożeń związanych z MANPADS.   

Aktualne systemy ochrony przed MANPADS skupiają się na pokonaniu 
wystrzelonego pocisku. Natomiast przyszłe wysiłki skupiają się na technologii, 
która wykryje i wyłączy rakietę jeszcze przed jej uruchomieniem. Istnieją dwa 
podsystemy takiego przeciwdziałania: system wystrzeliwania pocisków 
zainstalowanych na samolotach oraz system przeciwdziałania naziemnego. Aby 
pokonać zagrożenie rakietowe system wystrzeliwania rakiet naziemnych, 
wykrywa i przekazuje informacje o zagrożeniu do pocisków oraz uruchamia 
system śledzenia zagrożenia, który kieruje aktywnym systemem 
przeciwdziałania, by oślepić lub zmylić pocisk. 

Podejście w zakresie bezpieczeństwa naziemnego dowodzi, że zamiast 
uzbrojenia samolotu w systemy przeciwdziałania, bardziej korzystne jest inwestowanie 
w systemy wykrywające i eliminujące zagrożenie z ziemi (wokół lotnisk).  

Jednym z przykładów tego drugiego rodzaju systemu jest Raytheon's 
Vigilant Eagle. Został on zaprojektowany do wykorzystywania impulsów o wysokiej 
mocy mikrofalowej, które zakłócają pracę elektroniki nadlatujących pocisków, 
tworząc w ten sposób ochronną kopułę wokół lotniska. Sterowana wiązka energii 
elektromagnetycznej ma na celu odwracanie zagrożenia z dala od docelowego 
samolotu. Wykorzystywana fala jest mikrofalową, precyzyjnie sterowaną wiązką 
energii elektromagnetycznej dużej mocy, zaprojektowaną do zakłócania elektroniki 
wewnętrznej MANPADS i odwracania jej z zaplanowanego kursu. Pociski są 
identyfikowane i śledzone, a wysokiej mocy wzmacniacz-nadajnik (HAT) emituje 
wiązkę ukierunkowanej energii elektromagnetycznej, aby rozbić pocisk i skierować 
go z dala od docelowego samolotu (rys.2). 

Vigilant Eagle jest instalowany na lotniskach, a nie na poszczególnych 
samolotach. Składa się z trzech połączonych ze sobą podstawowych 
elementów: rozproszonego systemu ostrzegania przed pociskami (MWS), 
komputera dowodzenia i kontroli oraz nadajnika o dużej mocy (HAT), który 
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składa się z tablicy elektronicznie sterowanych rozmiarów anten o wielkości 
billboardu. MWS to siatka pasywnych czujników podczerwieni, montowana na 
wieżach telefonów komórkowych lub budynkach, wstępnie ustawiona tak, aby 
pokryć wymaganą przestrzeń wykrywania. Każde wykrycie pocisku jest 
potwierdzane przez co najmniej dwa czujniki w nakładającej się siatce, co daje 
niski wskaźnik fałszywych alarmów. 

Komputer dowodzenia i kontroli dostarcza polecenia wskazujące do 
HAT, a także łączy się z interfejsem bezpieczeństwa na lotnisku. Zdolność 
komputera dowodzenia i kontroli obejmuje określenie punktu startu pocisku w 
celu powiadomienia sił bezpieczeństwa, umożliwiając tym samym schwytanie 
terrorystów, którzy wystrzelili pocisk. 

 
Rys. 2. System Vigilant Eagle 

źródło: https://defense-update.com/20061024_vigilant-eagle.html 

 
Kolejny system naziemny oparty jest na technologii lasera wysokiej 

energii (HEL). Technologia ta niszczy pocisk za pomocą bardzo energetycznej 
wiązce laserowej, która topi głowicę rakiety. System HEL jest nadal w fazie 
rozwoju. Zastosowanie na lotniskach cywilnych tych środków wynika ze 
zrozumienia, że samolot jest narażony na największe zagrożenie podczas startu 
i lądowania, pociski wystrzeliwane z MANPADS nie są skuteczne przeciwko 
samolotom latającym na wysokości powyżej 5 km.  

Zdolność do przeciwdziałania obecnej i przyszłej technologii MANPADS 
jest kluczowa, ponieważ zamiast polegać na blokowaniu rakiet, można byłoby 
je od razu niszczyć przy pomocy lasera. Koszt wdrożenia takich systemów 
może być znacznie mniejszy w przypadku systemu naziemnego niż w 
przypadku systemów montowanych w samolocie. Z drugiej strony, porty 
lotnicze nie sprzyjałyby takiemu systemowi, ponieważ wymagałby on 
zintensyfikowania systemu bezpieczeństwa, aby chronić sam sprzęt, 
operatorów i tajną technologię. System ten z pewnością musiałby zostać 
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udoskonalony, aby zapobiec przypadkowemu uderzeniu samolotu lub 
oślepieniu osób trzecich przez promień lasera. 

Obecne systemy ochrony lotnictwa polegają na pokonaniu zagrożenia za 
pomocą utworzenia widma elektromagnetycznego lub poprzez atakowanie, 
śledzenie lub zagłuszanie nadlatujących pocisków. Ponieważ czujniki mogą działać 
na różnej długości fal, wymagane są różne możliwości obliczeniowe oraz zdolności 
do pokonywania czujników ze względu na zastosowaną długości fal.  

Poprzez brak rozbudowanej technologii nie został zaproponowany 
laser, który natychmiast niszczyłby niezidentyfikowane obiekty, poprzez 
przekazanie energii cieplnej, która wystarczyłaby do uszkodzenia systemu, 
wybuchu pocisku lub rakiety napędzającej.  

Zostaje również próba rozbudowania technologii naziemnej lasera 
chemicznego. Northrop Grumman i Boeing opracowują system, który jest już  
w fazie projektowania. Największymi wadami laserów chemicznych są jednak 
ich duże rozmiary i ograniczona ilość strzałów. Również sprawa składowania 
chemicznych mieszanin oraz przechowywanie powstałych odpadów są 
nieodłącznym elementem powiązanym z ich używaniem oraz 
magazynowaniem. Pomimo niedociągnięć związanych zarówno z laserem 
stałym, jak i chemicznym, systemy te stanowią obietnicę na przyszłość. 

Dwa główne programy, Laser Boeing Advanced Tactical i Laser 
Taktyczny Wysokiej Energii Northrop Grumman, opracowują kluczowe 
technologie, aby stworzyć stosunkowo małe systemy laserowe zdolne do 
osiągnięcia szerokiego zakresu efektów. Konieczne jest zrozumienie 
możliwości i ograniczeń pojawiających się w nowych technologiach oraz 
zaangażowanie się w opracowywanie wspólnych wymagań, które obejmą 
zagrożenia MANPADS, a także inne pojawiające się na terenie portu lotniczego. 

Wokół portu lotniczego można ustanowić kompleksowy system obrony 
w szczególności obejmujący kanały podejścia i odlotów w celu wykrycia, 
przeciwdziałania wystrzeliwanym pociskom ziemia-powietrze. To system 
modułowy, dostosowany do każdego rodzaju portu, uwzględniający teren, 
obszar miejski, naturalne środowisko, typy zagrożeń i potencjalne miejsca, z 
których można byłoby prowadzić ostrzał. Drogi podejścia i startu samolotu 
zostałyby zmienione w celu zapewnienia maksymalnego zasięgu obronnego. 
Elementy takiego systemu byłyby przymocowane do aerostatów ustawionych 
schodkowo na wysokości portu lotniczego, aby uzyskać najlepsze pole widzenia 
na kanały lotu samolotu już od wysokości 4,5 km. Podczas pojawienia się 
problemy z bezpieczeństwem lotów związanych z rozmieszczeniem tych 
systemów w pobliżu portu lotniczego ich stanowiska mogłyby być 
przekazywane do Zarządzania Ruchem Lotniczym (Air Traffic Management) - 
ATM lub bezpośrednio do pilotów z danego statku powietrznego. 

Komponenty laserowe i mikrofalowe byłby mobilne i można byłoby je 
umieścić na ziemi, aby ułatwić dostęp do zasilania. Dokładna analiza terenu i 



Ochrona przed PPZR w obrębie cywilnych portów lotniczych   

13 

warunków atmosferycznych określałaby, ile jednostek naziemnych będzie 
wymaganych do ochrony dróg naziemnych i korytarzy powietrznych. Jeśli 
kierunek drogi startowej zostałby zmieniony ze względu na zagrożenie, 
systemy te byłyby przenoszone na inne pozycje w celu uzyskania optymalnego 
zasięgu. System ten dotyczy systemu mikrofalowego i wysokiej mocy 
strzelającego w kierunku nadlatującego pocisku. Jeśli nie byłoby możliwe 
zwiększenie możliwości działania systemu mikrofalowego, alternatywnym 
rozwiązaniem byłoby zamontowanie go na aerostatach, aby emitować je w dół i 
z dala od samolotu. Jednak przez takie rozwiązanie mogłaby być zagrożona 
elektronika naziemna. Konieczne byłoby zaprojektowanie optymalnego 
rozwiązania polegającego na rozbudowaniu infrastruktury, aby 
zminimalizować uszkodzenia i zmaksymalizować zdolność do zestrzeliwania 
oraz dopasowania areostatów do tej potrzeby. Jednak dość dużym problemem 
może okazać się waga elementów systemu, ponieważ aerostaty nie mogą 
przenosić dużych ładunków. Na przykład, aerostat TCOM 32M o długości 32 m 
może przenosić ciężar nieco ponad 225 kg na wysokość do 0,9 km. Większe 
aerostaty, takie jak aerostat TCOM 71M o długości 71 m, mogą wytrzymać 
obciążenie rzędu 1 600 kg do wysokości 4,6 km. 

 
Rys. 3. Aerostat TCOM 

źródło: http://www.unmannedsystemstechnology.com/2013/09/tcom-launch-tactical-
aerostat-for-military-forces-and-first-responders 

 
Obie strategie obrony powietrznej i naziemnej uzupełniają się w celu 

osiągniecia efektu ochrony w pełnym wymiarze. Posiadając dla nich 
odpowiednie strategie, systemy laserowe i mikrofalowe stanowią ogromny 
skok technologiczny, który utrzymuje kontrole nad bezpieczeństwem w 
przyszłości, jeśli tylko zostanie odpowiednio dopracowany.  

Ochrona statków powietrznych przed pociskami typu MANPADS jest, 
jak już było wspomniane, zwykle realizowana przez tworzenie fałszywych 
celów termicznych za pomocą elektronicznych lub optycznych aktywnych 
systemów zagłuszających. Działanie elektroniczno-optycznych aktywnych 



Krzysztof Ogonowski 

14 

systemów zagłuszających opiera się na zasadzie modularnego zagłuszania 
promieniowania podczerwonego. 

Wzrost zagrożenia samolotów cywilnych atakami rakiet 
przeciwlotniczych skłonił wiele państw do poważnego potraktowania tego 
rodzaju zagrożeń. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dużych koncernów 
produkujących samoloty na rynek cywilny, które uważają za konieczne 
montowanie w eksploatowanych samolotach bardzo nowoczesnych urządzeń 
ochronnych. Głównym zadaniem tych systemów jest zminimalizowanie 
wrażliwości samolotu na trafienia rakietą naprowadzaną na źródło ciepła.  

W tym zakresie systemy obronne coraz częściej stanowią laserowe 
urządzenia zakłócające systemy naprowadzania rakiet. Podstawowym 
zadaniem podsystemu LCMS (Laser Countermeasures Subsystem) jest 
zwiększanie błędów pomiaru odległości przez głowice rakiety w stosunku do 
celu powietrznego, co powoduje rozerwanie jej w bezpiecznej dla samolotu 
odległości. Rozwiązań w tym względzie może być wiele. Cześć z nich została 
przedstawiona na rysunku poniżej (rys.4).  

 
Rys. 4. Współczesne systemy indywidualnej ochrony samolotu używane w lotnictwie 

cywilnym 
źródło: A.Radomyski „Contemporary aspects of civil aviation security against aviation 

terrorism”. Transport Means 2019. s.1126 
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WNIOSKI 

Celem artykułu było zwrócenie uwagi na problemy ochrony transportu 
lotniczego w tym portów lotniczych, związane z użyciem MANPADS w rejonie 
lotnisk oraz funkcjonowaniem systemu ochrony portu lotniczego. 

W opinii autora artykułu należy przede wszystkim zmienić 
postrzegania ochrony portów lotniczych. Współczesny port lotniczy można 
porównać do twierdzy, do której dostępu bronią służby i różnego typu systemy 
techniczne. Posługując się językiem wojskowym jest to obrona dość statyczna, 
ważna, ale to jest tylko jeden z jej elementów. Należy sobie zdać sprawę, iż 
portami lotniczymi nie tylko będą się interesowały organizacje przestępcze, ale 
też państwa, które nie wykluczają prowadzenia tzw. wojny hybrydowej.  

Na ochronę tych obiektów należy patrzeć w sposób systemowy. 
Oznacza to, że władze, resorty, służby państwowe, które mogą dostarczyć 
informacji o potencjalnym zagrożeniu i mogą być wykorzystane do jego 
naturalizacji powinny działać w jednym spójnym systemie ochrony lotnictwa 
cywilnego, wg wcześniej ustalanych zasad. W praktyce, ochronie portów 
lotniczych należy nadać charakter dynamiczny, manewrowy powiązany z 
ochroną jego strefy operacyjnej.  

Ochrona statków powietrznych przed pociskami typu MANPADS jest, 
jak już było wspomniane, zwykle realizowana przez tworzenie fałszywych 
celów termicznych za pomocą elektronicznych lub optycznych aktywnych 
systemów zagłuszających. Działanie elektroniczno-optycznych aktywnych 
systemów zagłuszających opiera się na zasadzie modularnego zagłuszania 
promieniowania podczerwonego. 

Zwolennicy bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej argumentują za 
stosowaniem środków zaradczych w powietrzu, ponieważ są one obecnie 
dostępne, podczas gdy platforma aktywności naziemnej jest wciąż w fazie 
rozwoju. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem 
bezpieczeństwa na niebie jest fakt, że współpraca międzynarodowa, 
szczególnie w odniesieniu do konieczności stawienia czoła międzynarodowemu 
terroryzmowi, jest powolna. W związku z tym, wykonalność wdrażania 
naziemnych środków zaradczych na poziomie międzynarodowym jest na razie 
jeszcze odległa.  

Systemy naziemne mają wiele istotnych zalet w stosunku do systemów 

pokładowych: 

– Systemy naziemne są znacznie mniej kosztowne niż systemy 

pokładowe; koszty są niższe nie tylko pod względem podstawowej 

instalacji jednostki, ale także pod względem konserwacji i zużycia 

paliwa lotniczego. 
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– Linie lotnicze wolą przyjmować systemy naziemne niż instalować je 

na pokładach samolotów. 

– Pod względem psychologiczno-społecznym naziemne środki 

ochronne są mniej widoczne dla pasażerów, przez co nie powodują 

niepokoju i lęku, który mógłby być wywołany widokiem 

zainstalowanych środków obronnych na zewnątrz samolotów, w 

postaci laserów czy flar. 

Jak widać zasadniczo systemy zabezpieczeń naziemnych nie napotykają 
znaczącego sprzeciwu, ale można to przypisać temu, że takie systemy jeszcze 
nie zostały przetestowane i zainstalowane w skali międzynarodowej. Żadna z 
alternatyw nie zapewnia pełnego pokrycia wszystkich zagrożeń i bierze pod 
uwagę pełen zakres czynników związanych z ochroną międzynarodowego 
przemysłu lotniczego przed zaawansowanymi MANPADS. 
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P R O T E C T I O N  A G A I N S T  M A N P A D S  I N  T H E  
V I C I N I T Y  O F  C I V I L  A I R P O R T S  

ABSTRACT 

Maintaining the security of the airport and its immediate surroundings is 
one of the most effective and available means of defense against MANPADS. 
Increased surveillance and patrols in the immediate vicinity of the airport, and 
increased observation of approach and landing corridors can identify a threat. 
Security measures focus on high-risk areas where arriving and departing aircraft 
are most vulnerable to attacks. 

The increase in the number of flight operations is associated with an 
increasing number of passengers carried. Therefore, airports must be ready for 
continuous upgrades and improvements to improve safety, space as well as 
comfort for travelers. However, the airport is not only the terminal itself, but also 
the area of airport infrastructure, including the entire area it covers. It is at airports 
that most of all events occur that usually occur during the most important flight 
phases - take-off and landing. 


