
Schemat postępowania w celu uzyskania czasowej karty identyfikacyjnej

Instrukcja Przepustkowa Międzynarodowego 
Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu 
GTL SA Nr 269/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Szkolenie ze Świadomości Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego – zgodnie z 
rozdz. 11 pkt. 11.2.6.2 załącznika do 
Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) 2015/1998 z dn. 
5 listopada 2015 r.

Wymagane Szkolenie w przypadku 
ubiegania się o kartę identyfikacyjną 

koloru CZERWONEGO lub ZIELONEGO
Szkolenie z zasad poruszania się 
w strefie operacyjnej lotniska – 

pkt. 3.1.1.a INOP

Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej 
portu lotniczego – zał. 1a i 1b, zał. 13 oraz podpisany 

zał. 2 Instrukcji Przepustkowej

Wydanie czasowej karty 
identyfikacyjnej

Potwierdzenie wykonywanej działalności na terenie 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

w Pyrzowicach – załącznik 2 Instrukcji 
Przepustkowej

Po pozytywnym sprawdzeniu przeszłości w zakresie:
1. Ustalenia tożsamości na podstawie dokumentu 

potwierdzającego tożsamość.
2. Uzyskania informacji od Straży Granicznej o braku 

negatywnych przesłanek do uzyskania dostępu 
bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.

3. Pozytywnej weryfikacji w zakresie zatrudnienia i 
kształcenia oraz wszystkich okresach przerw w 
zatrudnieniu (powyżej 28 dni) – co najmniej z 5 
poprzedzających lat.

Szkolenie może odbyć 
się dopiero po uzyskaniu 
informacji od Straży 
Granicznej o braku 
negatywnych przesłanek 
do uzyskania dostępu 
do strefy zastrzeżonych 
lotniska.

• Informacje potrzebne 
do odbycia szkolenia: 
dsdszkolenia.katowice- 
airport.com

• Szkolenie może odbyć 
się trakcie sprawdzania 
przeszłości przez SG

• Regulamin użytkowania Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 
www.katowice-airport.com/pl/biznes/rozwoj-polaczen-lotniczych/oplaty-lotniskowe

• Regulamin utrzymania porządku na terenie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 
www.katowice-airport.com/pl/dla-pasazera/przed-podroza

• Instrukcja Operacyjna Lotniska (INOP)
• Plan działania w sytuacjach zagrożenia dla lotniska Katowice-Pyrzowice (PDSZ) 

dsdszkolenia.katowice-airport.com

Program Ochrony Lotniska do wglądu w biurze Pionu Bezpieczeństwa

Dla podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej zawarcie umowy 
www.katowice-airport.com/pl/biznes/rozwoj-polaczen-lotniczych/oplaty-lotniskowe

Tylko jeśli Szkolenie 11.2.6.2 
odbyło się w innych Ośrodkach 
Szkoleniowych niż GTL SA

Weryfikacja dokumentów 
przez Biuro Przepustek

Akceptacja od Dyrektora Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Zapoznanie się następującymi dokumentami:

Instrukcja Przepustkowa i procedury zgłaszania 
obowiązujące w MPL Katowice

Agenci Obsługi Naziemnej/Użytkownicy lotniska

Wymagane Szkolenie Dyżurny Operacyjny Portu

Biuro Przepustek

Biuro Przepustek
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