Załącznik Nr 4
do Instrukcji przepustkowej Międzynarodowego Portu
Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach wprowadzonej
Zarządzeniem Prezesa Zarządu GTL S.A.
Nr 269/2019 z dnia 3 października 2019r.

CENNIK
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

I.

Cena netto aktywnej czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, cena
zezwolenia.
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Wyszczególnienie
Czasowa karta identyfikacyjna portu lotniczego aktywna –
posiadająca aktywację w systemie kontroli dostępu:
 naklejki z nadrukowanymi danymi osoby oraz
oznaczeniami literowymi w wersji polskiej i angielskiej,
 hologram oraz zabezpieczenie uniemożliwiające
podrobienie w postaci folii holograficznej z logo
GTL SA,
 etui z klipsem,
 część aktywną karty identyfikacyjnej portu lotniczego.
Zezwolenie na samodzielne prowadzenie pojazdów
w strefie operacyjnej MPL Katowice z oznaczeniem PPS
Zezwolenie na samodzielne prowadzenie pojazdów
w strefie operacyjnej MPL Katowice z oznaczeniem DS /
DK / PPS
Ponowne wydanie czasowej karty identyfikacyjnej portu
lotniczego w przypadku zagubienia/ zniszczenia.
Ponowne wydanie zezwolenia na samodzielne
prowadzenie pojazdów w strefie operacyjnej MPL
Katowice w przypadku zagubienia/ zniszczenia.

Cena netto

60 zł

30 zł
30 zł
120 zł
50 zł

Dane dotyczące wydanych czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego przekazywane
są do Działu Sprzedaży do 7 dni po jej wydaniu.
Na podstawie § 10 w/w Instrukcji osoba / podmiot gospodarczy otrzymująca czasową kartę
identyfikacyjną lub nową kartę identyfikacyjną portu lotniczego, zobowiązana jest do uiszczenia
jednorazowej opłaty w wysokości określonej w niniejszym cenniku, które należy wpłacić na konto
GTL S.A. lub do kasy firmy.
Odpowiedzialność posiadacza czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego:
Każdy posiadacz czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego w razie utraty lub
zniszczenia zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie pracownika biura
przepustek lub Dowódcę Zmiany WSO SOL.
1. Powiadomienie o utracie czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego następuje
w formie pisemnego oświadczenia.

2. Koszt wydania nowej czasowej karty identyfikacyjnej pokrywa posiadacz aktywnej karty
identyfikacyjnej portu lotniczego lub w uzasadnionych przypadkach firma, w której
pracownik jest zatrudniony, co zostaje odnotowane przez osobę upoważnioną z danej
firmy, na zgłoszeniu utraty przepustki.

Cennik
I.

Dla osób pracujących na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego wydane na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy):
Cena netto za jedną osobę obejmuje szkolenie:
1. Szkolenia realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z
dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego:
Nazwa szkolenia

Cena netto

11.2.2.

Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt
11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5.

150 zł

11.2.3. 1.

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę
bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów
i bagażu rejestrowanego.

750 zł

11.2.3.2.

Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa ładunku i
poczty.

750 zł

11.2.3.3.

Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa poczty i
materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i
zaopatrzenia portu lotniczego.

750 zł

SZKOLENIE ŁĄCZONE 11.2.2; 11.2.3.1; 11.2.3.2; 11.2.3.3.

1300 zł

11.2.3. 4.

Specjalistyczne szkolenie osób sprawdzających pojazdy.

200 zł

11.2.3. 5.

Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w
porcie lotniczym oraz nadzór i patrole.

150 zł

11.2.3.6.

Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony.

200 zł

11.2.3.7.

Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych.

150 zł

11.2.3.8.

Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego
z pasażerem.

150 zł

11.2.3.9.

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w
odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa.

150 zł

11.2.3.10.

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i
materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i
zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa.

200 zł

11.2.4.

Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby
stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych).

200 zł

11.2.5.

Specjalistyczne szkolenie dla osób ponoszących na szczeblu krajowym
lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności
programu ochrony i jego wdrożenia ze wszystkimi przepisami prawa
(kierowników ds. ochrony).

300 zł

Zapoznanie z instrukcją przepustkową i procedurami zgłaszania obowiązującymi w MPL
Katowice.

50 zł

11.2.6.2.

Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego.

180 zł

11.2.7.

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego.

150 zł

§ 8 KPS

Szkolenie Instruktorów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2500 zł

§ 9 KPS

Szkolenie Audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego.

3500 zł

11.3.1. lit. b

Ponowna certyfikacja operatorów kontroli bezpieczeństwa

300 zł

11.4.1

Szkolenie regularnie powtarzane dla operatorów kontroli
bezpieczeństwa

200 zł

Przy grupie szkoleniowej powyżej 10 osób (11 i więcej) stosuje się 20% zniżkę.
Dane firmy oraz ilość osób przeszkolonych, przekazywane są do Działu Sprzedaży w ciągu
7 dni od dnia szkolenia.

II.

Dla osób pracujących na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach, których
zakres obowiązków służbowych wymaga dostępu do strefy operacyjnej
lotniska (zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej Lotniska, rozdz.: 3.3.1):
1. Szkolenie z zasad dostępu i poruszania się w polu ruchu naziemnego przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, podstaw SMS, bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego – realizowane na podstawie Instrukcji Operacyjnej
Lotniska MPL Katowice zatwierdzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego:

1.

Szkolenie teoretyczne dla pracowników, którzy posiadają kartę
identyfikacyjną koloru czerwonego lub zielonego. W ramach tego
szkolenia wydawane jest zezwolenie koloru czerwonego z oznaczeniem
PPS umożliwiające poruszanie się bez eskorty w obrębie płyt
postojowych samolotów, na drogach serwisowych oraz na
drogach technicznych.
Szkolenie obejmuje tematykę:

160 zł

a) charakterystyka lotniska Katowice-Pyrzowice oraz zasady
bezpieczeństwa i poruszania się,
b) wykonywanie operacji w warunkach ograniczonej widzialności,
c) zapobieganie wtargnięciom na drogę startową,
d) podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
e) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne dla pracowników którzy posiadają
kartę identyfikacyjną koloru czerwonego lub zielonego. W ramach tego
szkolenia wydawane jest zezwolenie koloru zielonego z oznaczeniem
DS / DK / PPS umożliwiające poruszanie się w Polu Ruchu
Naziemnego (droga startowa + drogi kołowania + płyty postojowe)
oraz na drogach serwisowych i drogach technicznych.
Szkolenie obejmuje tematykę:
2.

a) charakterystyka lotniska Katowice-Pyrzowice oraz zasady
bezpieczeństwa i poruszania się,
b) wykonywanie operacji w warunkach ograniczonej widzialności,
c) zapobieganie wtargnięciom na drogę startową,
d) podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
e) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
f) szkolenie teoretyczne i praktyczne z zasad poruszania się w
polu ruchu naziemnego ( PRN ) Praktyczne szkolenie z zasad
prowadzenia korespondencji radiowej w polu manewrowym.

200 zł

